
اإجراءات ا�ستثنائية باملعرب احلدودي الطالب العربي بالوادي
15 دج   1974   •  الثمـــــن  •  العــــدد   الثامنــــة    : www.altahrironline.com• اخلمي�س  09 اأفريل 2020 م املوافــق لـ  15 �سعبان  1441 هـ     •  ال�سنة  الإلكرتوين  • املوقـع 

فريو�س كورونا ال يقتل 
الب�سر فح�ســـــب، بل هو 

ب�سدد قتل املوؤ�س�سات

اإلزام مدراء ال�سحـــة 
باملرافقـــــــة النف�سيـــــــة 
للم�سابني بكورونا واأقاربهم

ـًا كانوا عالقني يف تون�س اإجالء 298 جزائريـ
05

توزيع م�ساعـــدات 
غذائيـــة لفائدة 400 

عائلة معـوّزة باملغري

�سكان حي الفتــــــح 
يطالبون بالتدخل حلل 
اأزمة العطـ�س احلادة 

بحيهـــــــم 

طائرات ع�سكرية لنقل 
م�ساعدات �سكان الوالية 

اإىل البليــــــدة

و�سع اأزيد من 100 
�سيارة باملح�سر ملخالفي 

احلجر املنزلــــــــي 

اأظهر نتائج جيدة يف عالج املر�س بال�سني

دواء م�ساد لفريو�س 
كورونا يف �سوق رو�سيا 

االأ�سبوع املقبل
الوادي

تقرت

مترنا�ست

ورقلة

�س 05

�س 06

�س 16

�س 16

حادث مرور يــــــــودي بحيـــــــاة �سائق دراجـــــــة ناريــــــة بالوادي 

بالكلوروكيــــــن  للعـــــالج  م�سابا   1248 واإخ�ســـــاع  جديدة  وفاة   12

بعدما ا�سطدمت  دراجته ب�ساحنة لإ�سعاف املركبات 

بالفريو�س جديدة  ا�سابة  حالت   104 وت�سجيل  ولية   45 يف  حالة   1572

نادي احلركة والتفكري يقرتح اإعانة مبليون �سنتيم 
لعمال القطاع املوازي و"اف�سيو" يحذر:

منظمة ال�سحة العاملية حتذر من رفع القيود 
على احلركة والتنقل

16

05

16

03

أسباب اقتصادية وموضوعية تمنع من فرض حجر شامل حسب وزير الصناعة

اجلزائر متتلك خمزونا من الكلوروكني 
يكفي ملعاجلــــــة 324 األف م�ساب

• مخابر جامعات تسد عجز السوق من حيث الكمامات و هالم التعقيم  
• وتستعد لمساعدة معهد باستور في عمليات تشخيص المصابين   
04/03• منع الزيارات الخارجية لدور المسنين ومؤسسات الطفولة المسعفة

اأزيد من 3.5 مليون 
م�سرتك يف االأنرتنت 

الثابـــــــت 
02
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اأزيد من 3،5 مليون م�سرتك يف االأنرتنت الثابت 

ق/و
-----------------

احلظرية  اأن  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
الإنرتنت  يف  للم�صرتكني  الإجمالية 
من  ال��راب��ع  الثالثي  خ��الل  الثابت 
 3.569.176 بلغت   2019 �صنة 
م�صرتكا منهم 2.377.120 م�صرتكا 
)اآ  العايل  التدفق  ذات  �صبكات  يف 
و  الب�رصية(  والألياف  األ  اأ�س  دي 
�صبكات  يف  م�صرتكا   1.119.056
تي  واإل  ال��راب��ع  )اجل��ي��ل  الإن��رتن��ت 
اإىل  م�صريا  ماك�س(,  وال���واي  اإي 
ارتفعت  الإج��م��ال��ي��ة  احل��ظ��رية  اأن 
مقارنة  م�صرتكا   309.711 ب��� 
اأي   2018 �صنة  من  الرابع  بالثالثي 
بلغت  %.كما   9,50 بن�صبة  تطور 
 2019 �صنة  من  الرابع  الثالثي  يف 
ن�صبة امل�صرتكني يف النرتنت الثابت 
 66,60 والأل��ي��اف(  اآل  اأ���س  دي  )اآ 
حني  يف  امل�صرتكني  جممل  من   %
الثابتة  الإن��رتن��ت  �صبكات  مثلت 
اإي  تي  اإل  الرابع  )اجليل  الال�صلكية 
 33,40 ب�  يقدر  ما  ماك�س(  والواي 

ن�صبة  املجموع.وقدرت  هذا  من   %
اخرتاق الإنرتنت الثابت ب 8,13 % 
 2019 �صنة  من  الرابع  الثالثي  يف 
الرابع  الثالثي  يف   %  7,51 مقابل 
بن�صبة  زي��ادة  اأي   ,2018 �صنة  من 
بتوزيع  يتعلق  %.وفيما   0,62
اآل و  اآ�س  اآ دي  ل�  الإجمالية  احلظرية 
الواي ماك�س ح�صب التدفق, ك�صفت 

والت�صالت  الربيد  �صبط  �صلطة 
اللكرتونية اأن التدفق ما بني 2 ميغا 
و 4 ميغا ميثل 90,92 % من املعدل 
اأن  حني  يف  للم�صرتكني,  الإجمايل 
10 ميغا بلغ  4 ميغا و  تدفق ما بني 
10 ميغا و  % و تدفق ما بني   8,95
50 ميغا قدر ب� 0,12 % واأخريا تدفق 
اأكرث من 50 ميغا قدر ب� 0,001 % 

للم�صرتكني.اأما  العام  املعدل  من 
بلغ  فقد  امل�صتخدم  الرتددي  النطاق 
1.150 جيغابت )جيغابت يف الثانية( 
 2019 �صنة  من  الأخري  الثالثي  يف 
نف�س  من  الثالث  بالثالثي  مقارنة 
ال�صنة الذي �صجل 998 جيغابت يف 
ما  وهو  الرتددي  النطاق  يف  الثانية 

ميثل تطورا بن�صبة 15,23 %

مكاملة  مليون  ن�سف 
هاتفية لالأمن  خالل 
الثالثي االأول من 

2020 �سنة 

خالل الثالثي الرابع من 2019

بلغ عدد امل�سرتكني يف االإنرتنت الثابت )اآ دي اآ�س اآل - األياف -اجليل الرابع اإل تي اإي - واي ماك�س( اأكرث من 3،5 مليون م�سرتك 
بن�سبة  ما ميثل تطورا  2018 وهو  �سنة  الفرتة من  نف�س  مليون م�سرتك خالل   3،2 مقابل   2019 �سنة  الرابع من  الثالثي  خالل 

االإلكرتونية. واالت�ساالت  الربيد  �سبط  ل�سلطة  ح�سيلة  يف  جاء  ح�سبما   ،%  9،50
للم�صالح  العمليات  ومراكز  قاعات  �صجلت 
الن�صطة للمديرية العامة لالأمن الوطني, تلقي 
الأخ�رص  الرقم  عرب  هاتفية  مكاملة   503032
الرقم   ,”17“ النجدة  �رصطة  ورقم   ”1548”#
خالل  ذلك  الهاتفية,  املحولت  وكذا   ”104“
.2020 احلالية  ال�صنة  م��ن  الأول  الثالثي 
تلقي  على  امل�صجلة,  الإح�صائيات  وتوزعت 
 ,1548 الأخ�رص  الرقم  عرب  مكاملة   212365
وكذا 140315 مكاملة عرب رقم �رصطة النجدة 
17, اإىل جانب 130326 مكاملة عرب املحولت 
�صجلت  التي  الهاتفية,  املكاملات  الهاتفية.هذه 
�صهر  من  الأخ��ري  الأ�صبوع  خ��الل  غالبيتها 
فيفري واأ�صابيع �صهر مار�س, وهي املرحلة التي 
�صملت  الوقائي,  ال�صحي  احلجر  بداية  عرفت 
 40985 وجن��دة,  تدخل  طلب   47154 على 
للتبليغ  مكاملة   38363 م�صاعدة,  تقدمي  طلب 
للتبليغ  مكاملة  و23820  امل��رور  ح��وادث  عن 
ثقافة  �صاهمت  اأخ��رى,  جهة  اجلرائم.من  عن 
التبليغ وال�صلوك احل�صاري لدى املواطنني عرب 
الت�صال على الأرقام اخل�رصاء لالأمن الوطني, 
امل�صرتك,  الأمني  والتعاون  املعادلة  اإجناح  يف 
وكذا  اأ�صكالها,  ب�صتى  للجرمية  للت�صدي 
بتدابري  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  يف  امل�صاهمة 
كورونا. فريو�س  من  للوقاية  ال�صحي  احلجر 
وحتر�س قيادة الأمن الوطني على دعم قاعات 
الإمكانات  بكامل  الوطني,  لالأمن  العمليات 
املادية والب�رصية ال�رصورية, عنايًة بهذه الأزمة 
ال�صحية التي متر بها البالد, لتبقى جمندة على 
املواطنني  لنداءات  لال�صتجابة  �صاعة   24 مدار 
الظروف  ك��ل  يف  بان�صغالتهم  والتكفل 

والأوقات.
ق/و

�سوناطراك تطلق مبادرة التربع باأجرة عمل يوم واحد ملكافحة كورونا

قرر ق�صاة املحكمة العليا و جمل�س الدولة 
وكذا  املحاكم  و  الق�صائية  املجال�س  و 
الإدارية مبختلف رتبهم ووظائفهم  املحاكم 
الوا�صعة  الت�صامنية  احلملة  يف  امل�صاركة 
التي يعي�صها املجتمع اجلزائري والّرامية اإىل 
امل�صاهمة يف مواجهة وباء فريو�س كورونا 
و ذلك بالتربع بجزء من رواتبهم ال�صهرية. 
واأ�صار بيان لوزارة العدل اأن اإطارات الإدارة 
املو�صوعة  واملوؤ�ص�صات  للوزارة  املركزية 
حتت الو�صاية ومديرو املوؤ�ص�صات العقابية 
البيان  واأفاد  الت�صامنية.  للعملية  ان�صمت 
اأن العاملون بقطاع العدالة يهدفون من هذا 
اآثار الأزمة  العمل الت�صامني اإىل احلّد من 
بع�س  على  بالدنا  تعرفها  التي  ال�صحية 
كما  منها,  اله�صة  ل�صيما  املجتمع  فئات 
العامة  ال�صلطات  ملجهودات  �صندا  ي�صكل 

الهادفة اإىل التخفيف من حدة هذه الأزمة
ق/و

الق�ساة يتربعون بجزء 
من رواتبهم

حتديد �سالحيات  وزير ال�سيد البحري و املنتجات ال�سيدية مبر�سوم تنفيذي
البحري  ال�صيد  وزي��ر  تكليف  مت 
مهام  بعدة  ال�صمكية  واملنتجات 
يف  ُن�رص  تنفيذي  ملر�صوم  وف��ًق��ا 
يحدد   ,  20 رقم  الر�صمية  اجلريدة 
عنا�رص  اق��رتاح  ت�صمل  �صالحياته 
ال�صيا�صة الوطنية يف جمالته و كل 
القت�صادي  للدعم  حتفيزي  اإج��راء 
لن�صاطات  ال��دول��ة  م��ن  وامل���ايل 
‘‘يف  فانه  املر�صوم  ح�صب  القطاع.و 
و  للحكومة  العامة  ال�صيا�صة  اإطار 
برنامج عملها , يقرتح وزير ال�صيد 
البحري واملنتجات ال�صيدية عنا�رص 
جم��الت  يف  الوطنية  ال�صيا�صة 
املائيات  تربية   و  البحري  ال�صيد 
للقوانني  تنفيذها وفقًا  وي�صهر على 
يعر�س  .و   '' بها  املعمول  واللوائح 
الأول  الوزير  على  ن�صاطاته  الوزير 
وجمل�س  احلكومة  اجتماعات  يف 
الوزراء, ح�صب الأ�صكال والكيفيات 
ذات  اأو�صح  املقررة.كما  الآج��ال  و 
البحري  ال�صيد  وزي��ر  ان  الن�س 
الن�صاطات  على  �صالحياته  ميار�س 
ال�صيدية  الرثوة  با�صتغالل  املتعلقة 
و  ترقيتها  و  الوطنية  املائية  و 

تثمينها.وبهذه ال�صفة , يكلف وزير 
ال�صيا�صات  بتحديد  البحري  ال�صيد 
ال�صيدية  امل��وارد  ت�صيري  جمال  يف 
�صيما  ول  املائيات  تربية  وتنمية 
املهددة  البحرية  الأن��واع   ا�صتغالل 
العذبة.كما  املياه  يف  تعي�س  التي  و 
تنفيذ  و�صمان  بتحديد  يقوم  اأن��ه 
و  البحري  ال�صيد  تطوير  برامج 
تربية املائيات اإىل جانب و�صع جهاز 
و  البحري  بال�صيد  خا�س  اإح�صائي 
املبادرة  ال�صيدية ف�صال عن  املوارد 
ال�صتثمارات  ملرافقة  اإج��راء  بكل 
بالقطاع.كما  اخلا�صة  املنتجات  و 
اإنتاج  تنظيم  �صبط  على  يعمل  اأنه 
املائيات  تربية  و  البحري  ال�صيد 
املهنيني  مداخيل  حماية  اأج��ل  من 
يف  امل�صاهمة  و  ال�صيد   قطاع  يف 
ال�رصائية  ال��ق��درة  على  املحافظة 
 , ذلك  اإىل  .بالإ�صافة  للم�صتهلكني 
على  البحري  القطاع  وزير  ي�رصف 
البحري  ال�صيد  منتجات  �صبط 
حتديد  خالل  من  املائيات  تربية  و 
التدابري اخلا�صة و التكميلية لأجهزة 
وتعزيز  تكييف  وي�صمن  ال�صبط 

�صبكات عر�س املنتجات اإىل جانب 
املر�صوم  ت�صمنها  اخرى  اإج��راءات 
بال�صتثمار  يتعلق  التنفيذي.فيما 
البحري  ال�صيد  وزي���ر  يكلف   ,
للدعم  حتفيزي  اإج��راء  اأي  باقرتاح 
الدولة  م��ن  وامل���ايل  القت�صادي 
وتربية  البحري  ال�صيد  لن�صاطات 
ترقية  و  ت�صجيع  اجل  من  ااملائيات 
ال�صتثمارات املنتجة.هذا  اإىل جانب 
اقرتاح الآليات املتعلقة بالقرو�س و 
البحري  التاأمينات املرتبطة بال�صيد 
الوزير  اأن  كما  املائيات.  وتربية 
ع�رصنة  و  مرافقة  عن  م�صوؤول 
تثمني  و  حتويل  و  اإن��ت��اج  و�صائل 
تربية  و  البحري  ال�صيد  منتجات 
التاأطري  اأجهزة  وت�صميم  املائيات 
منتجات  لفائدة  واملايل  القت�صادي 
املائيات  وتربية  البحري  ال�صيد 
املنا�صبة  اجلباية  تدابري  واق���رتاح 
وزير  يقوم  اأخرى,  جهة  للقطاع.من 
ال�صيد البحري بالتن�صيق والت�صاور 
امل�صاهمة  املعنية  القطاعات  مع 
يهدف  عمل  كل  وتنفيذ  تطوير  يف 
الغذائي  الأمن  م�صتوى  اإىل حت�صني 

املدمج  القت�صادي  والتثمني  للبالد 
للف�صاء البحري و ال�صاحل.

كما اأنه يعنى بامل�صاركة يف الرتقية 
و املتابعة الجتماعية و القت�صادية 
ال�صيد  باأن�صطة  املرتبطني  لل�صكان 
ال�صيدية.من  املنتجات  و  البحري 
امل�صوؤول  ذات  ي�صهر  اخ��ر,  جانب 
املوؤهلة  الب�رصية  املوارد  تنمية  على 
التي  الن�صاطات  تاأطري  لحتياجات 
اإع��داد  يف  ي�صارك  و  بها  يتكفل 
املطبقة  الأ�صا�صية  القوانني  قواعد 
بالن�صبة  القطاع.و  موظفي  على 
ي�صارك   , ال��دويل  التعاون  ملجال 
التعاون  تطوير  يف  القطاع  وزي��ر 
ال�صيد  تنمية  اج��ل  م��ن  الثنائي 
املائيات  تربية  و  البحار  اأعايل  يف 
حددها  اأخ��رى  ن�صاطات  جانب  اإىل 
بالتف�صيل.كما  التنفيذي  املر�صوم 
و  للت�صاور  هيئة  اإحداث كل  يقرتح 
للتن�صيق ما بني الوزارات و كل ما 
اأن ي�صمح بالتكفل الأجنع  من �صاأنه 
باملهام امل�صندة اإليه يف اإطار القوانني 

و التنظيمات املعمول بها.
ق/و

اأعلن جممع �صوناطراك, عن اإطالق 
وعمال  لعماله  اختيارية,  مبادرة 
باأجرة  التربع  هدفها  فروعه,  جميع 
عمل يوم واحد  �صالح املوؤ�ص�صات 
يف  للم�صاهمة  الوطنية  ال�صحية 
اجلهد الوطني ملكافحة انت�صار وباء 
ر�صالة  يف  اجل��زائ��ر.و  يف  كورونا 
العام  املدير  الرئي�س  من  م�صرتكة 
العام  الأم��ني  و  �صوناطراك  ملجمع 
البرتول  لعمال  الوطنية  لالحتادية 
املجمع  ن�رصها  الكيمياء,  و  الغاز  و 
قال  الل��ك��رتوين,  موقعه  على 

الواجب  ملن  “انه  �صوناطراك  جممع 
جميع  ك��ذا  و  ���ص��ون��اط��راك  على 
مع  ت�صامنهم  يظهروا  اأن  فروعها 
يف  خا�صة  اجلزائري,  ال�صعب  اأفراد 
خالل  من  ال�صعبة,  الأوق��ات  هذه 
اجلهود  يف  امللمو�صة  امل�صاهمة 
وب��اء  انت�صار  ملكافحة  الوطنية 
اأن جن�صدها  كورونا, و لهذا, عزمنا 
م��ن خ��الل م��ب��ادرة ال��ت��ربع بعمل 
جممع  عمال  قبل  من  واح��د  ي��وم 
املوؤ�ص�صات  ل�صالح  �صوناطراك 
اأ���ص��اف  الوطنية”.و  ال�صحية 

“لي�س  الر�صالة,  يف  امل�صوؤولون 
جميع  ان�صمام  يف  �صك  اأي  لدينا 
املبادرة  ه��ذه  اإىل  جممعنا  عمال 
يف  معربين  الوطني”,  احل�س  ذات 
باأن  “قناعتهم  عن  الوقت  نف�س 
كل  عليها  �صيوافق  امل�صاهمة  هذه 
عن  تعرب  لأنها  تلقائيا  منا  واح��د 
املجتمع  يف  املعروف  �رصكتنا  جتذر 
نفخر  الذي  املجتمع  هذا  اجلزائري, 
جميعا بالنتماء اإليه و لن نبخل باأي 
ت�صحية من اجله”.و اأ�صاف املجمع 
يف ر�صالته اإىل العمال “اأن الهياكل 

لكل  الب�رصية  املوارد  على  امل�رصفة 
�صوناطراك  جممع  م��ن  ���رصك��ة 
م��ذك��رات  و���ص��ع  ع��ن  م�صوؤولة 
و  الختيارية  املبادرة  لهذه  تنفيذية 
�صتحظى  اأنها  مقتنعون  نحن  التي 
نف�س  ق���ال  اجلميع”.و  ب��دع��م 
و  “متحدون, من�صبطون,  امل�صدر: 
التهديد,  مواجهة  يف  مت�صامنون, 
نبقى كلنا, كل يف جماله, جمندين 
و ملتزمني باجلهد الوطني ملكافحة 

انت�صار وباء كورونا يف اجلزائر”.
ق/و



نادي احلركة والتفكري يقرتح اإعانة مبليون �سنتيم لعمال القطاع املوازي و"اف�سيو"يحذر:

كورونــا ال يقتل الب�ســر فح�سـب بل هــو ب�سـدد قتــل املوؤ�س�سـات 

لوؤي ي
--------------------

ودع����ا رئ��ي�����س م��ن��ت��دى روؤ����ص���اء 
اإىل  اغلي  �صامي  حممد  املوؤ�ص�صات 
اقت�صادي  اإنعا�س  خمطط  و�صع 
فريو�س  انعكا�صات  م��ن  للتقليل 
)كوفيد19-(  امل�صتجد  ك��ورون��ا 
ن��ق��اذ  واإ ال��وط��ن��ي  الق��ت�����ص��اد  على 
تواجه  التي  اجلزائرية  املوؤ�ص�صات 

�صعوبات.
عن  مرئية  حما�رصة  يف  اغلي  واأ�صار 
الأزمة  بهذه  كثريا  تاأثرنا  "لقد  بعد 
دائم  توا�صل  )...( نحن على  ال�صحية 
اأ�صداء  وو�صلتنا  املنتدى  اأع�صاء  مع 
كوفيد  فريو�س  اأن  حيث  �صلبية  جد 
هو  بل  فح�صب  الب�رص  يقتل  ل   19
املوؤ�ص�صات". من  العديد  قتل  ب�صدد 

"تعاين  ال�صياق  ذات  يف  اأ�صاف  و 
جل  بها  متر  اأزم��ة  من  املوؤ�ص�صات 
على  "بالإبقاء  مطالبا  القطاعات", 
تطلب  مهما  القت�صادي  الن�صاط 
نبذل  اأن  "يجب  قائال  ذلك",  الأم��ر 
على  ل��ل��ح��ف��اظ  ج��ه��دن��ا  ق�����ص��ارى 

ممكنة". مدة  لأطول  العمل  منا�صب 
خمطط  اأهمية  اإىل  عقلي  اأ�صار  و 
الأزم��ة  بعد  ملا  اقت�صادي  اإنعا�س 
املوؤ�ص�صات  اأن  معتربا  ال�صحية 
اإىل  حتتاج  الغد"  "جي�س  هي  التي 
اجلبائية  امل�صتحقات  دفع  اآجال  متديد 
التلقائي  والتاأجيل  اجلبائية  �صبه  و 

البنكية. لاللتزامات 
احلركة  نادي  قدم  ذاته  ال�صياق  ويف 

اقرتاحا  املوؤ�ص�صة   حول  التفكري  و  
ع��ن��وان  يحمل  دخ��ل  ل���ص��ت��ح��داث 
عمال  مع  ت�صامنا  كوفيد2020- 
جراء  املت�رصرين  اخلا�س  القطاع 
عن  ال��ن��اج��م��ة  ال�صحية  الأزم����ة 

امل�صتجد. كورونا  فريو�س 
احلكومة  ب��اأن  تذكريه  �صياق  يف  و 
موظفي  ن�صف  حترير  قرار  اتخذت 
على  الإبقاء  مع  العمومي  الوظيف 
يف  النادي  ,تطرق  اأجورهم  �رصف 
القطاع  م�صتخدمي  اإىل  اق��رتاح��ه 
القطاع  عمال  باخل�صو�س  اخلا�س, 
القدرة  ع��دم  بفعل  الذين  امل��وازي 
دخلهم  م�صدر  يفقدون  العمل  على 
و  ال�صحية  الأزم��ة  ب�صبب  الوحيد 
طبقا  فر�س  ال��ذي  ال�صحي  احلجر 

لذلك.
اجلزائر  يخ�س  ل  امل�صكل  اأن  ومع 
ن�رص  الذي  القرتاح  بح�صب  لوحدها 
للنادي,  الل��ك��رتوين  املوقع  على  
"�صمود  اإن  القرتاح  اأ�صحاب  يرى 

مرور  بعد  �صعبا  �صيكون  ال�صكان 
ال�صحي  احل��ج��ر  م��ن  واح���د  �صهر 
الن�صوب  و  الن�صاط  ان��ع��دام   و 
م�صيفا  ملداخيله",  ال��ت��دري��ج��ي 
لل�صلطات  ال�صفوي  التعهد  اأن 
يجب  اأحد  اأي  ترك  بعدم  العمومية 
الواقع. اأر�س  على  بتج�صيد  يتبع  اأن 

غرار  ,على  بتقدمي  النادي  واأو�صى 
ال��ب��ل��دان  ب��ه يف ع��دي��د  ي��ع��م��ل  م��ا 
طريق  يف  ال�����ص��ائ��رة   اأو  املتقدمة 
لفائدة  خا�صة  مالية  م�صاعدة  النمو, 
فقدوا  الذين  املواطنني  من  الفئة  هذه 
ال�صحية  الأزمة  هذه  بفعل  مداخيلهم 

الوطني. القت�صاد  ت�رصب  التي 
اإىل  النادي  ا�صتند  ذل��ك,  ولتنفيذ 
الوطني  للديوان  الأخ��ري  التحقيق 
 2019 مايو  بتاريخ  لالإح�صائيات 
الأ�صخا�س  جمموع  يقدر  ال���ذي  
بينهم  من   مليون  ب11,3  العاملني  

اخلا�س. القطاع  يف  مليون   7
افرت�صنا  اإذا  ن��ه  اأ ال��ن��ادي  واأ���ص��ار 

الأ�صخا�س  م��ن  ب��امل��ائ��ة   70 "اأن 
اخلا�س  ال��ق��ط��اع  يف  امل�صتخدمني 
مليون   5 اإىل  ف�صن�صل  مت�رصرين 
خالل  م�صاعدتهم  يتطلب  م�صتخدم 
ه��ذه   يف  ن��ق��دره��ا  اأن   مي��ك��ن  ف���رتة 

اأ�صهر". بثالث  املرحلة, 
�صهرية  جزافية  اإعانة  ف�رصف  وبهذا 
لفائدة  جزائري  دينار   10.000 قدرها
�صتكلف  ال�صكان  م��ن  الفئة  ه��ذه 

جزائري. دينار  مليار   150
الإبقاء  حالة  يف  اأنه  املقرتح  واأو�صح 
امل�صاعدة,  هذه  مبداأ  على  النهاية  يف 
يتوجب  م��زدوج��ا  م��اأزق��ا  ف�صيكون 
م�صكلة  جهة  فمن  عليه,  التغلب 
يف  تطبيقه  اأخرى,  جهة  ومن  متويله, 

الدقيقة. الإح�صائيات  غياب  ظل 
اأعلنت  التي  اللحظة  "ففي  وبالتايل, 
تخفي�س  ق��رار  عن  احلكومة  فيها 
اجلزائرية  ال��دول��ة  ت�صيري  ميزانية 
من  عليها,  ي�صعب  املائة,  يف  ب30 
جديدة  تكلفة  اق��رتاح  اأخ��رى,  جهة 
دينار,  مليار  ب150  متوقعة  وغري 
يف  املفاجئ  النهيار  ب�صبب  ل�صيما 
املبلغ  كان  واإن  حتى  البرتول  اأ�صعار 
تكاليف  اإىل  بالنظر  معتدل  يبدو 
مليار  ب4.893  امل��ق��درة  الت�صيري 
�صنة  ميزانية  يف  وامل�صجلة  دينار 

املائة(". 3 يف  )اأي   2020
والتفكري  احلركة  نادي  يقرتح  كما 
الأول  يتمثل  حلني,  املوؤ�ص�صة  حول 
ملجمل  ت�صامنية  م�����ص��اه��م��ة  يف 
من  الوطني,  ال��رتاب  عرب  املوظفني 
توجه  امل�صاهمة  اإىل  دع��وة  خ��الل 

التي  املرتفعة  املداخيل  لأ�صحاب 
الوطني  الأج���ر  متو�صط  ت��ف��وق 
الوطني  الديوان  ح�صب  يقدر,  الذي 
دينار,  ب41.000  لالإح�صائيات, 
اللجوء  يف  الثاين  احلل  يتمثل  بينما 
غري  التمويل  اإىل  ا�صتثنائية  بطريقة 

. ي لتقليد ا
اإيجاد  مت  اأنه  وفر�صا  اأخرى,  جهة  من 
امل�صكل  فاإن  املالية,  لل�صائقة  حل 
يتمثل  الأخر  هو  املطروح  الأ�صعب 
اأجور  دفع  يخ�س  اإج��راء  تطبيق  يف 
ذوي  م��ن  امل��وظ��ف��ني  م��ن  جمموعة 

ال�صعيف. الدخل 
اإن�صاء  اأي�����ص��ا,  ال��ن��ادي,  وي��ق��رتح 
يتمكن  اأن  اأجل  من  "واب"  �صفحة 
تقدمي  م��ن  امل���وازي  القطاع  عمال 
امل�صاعدات,  على  للح�صول  طلب 
الأ�صا�صي  بال�صتهداف  ي�صمح  مما 
وكذا  املوازي,  القطاع  موظفي  لكل 
الفرديني  واملقاولني  احلرف  اأ�صحاب 
مدخولهم. اأو  وظيفتهم  فقدوا  الذين 

اخلا�س  القطاع  موظفي  وبخ�صو�س 
نف�س  ي��واج��ه��ون  ال��ذي��ن  الر�صمي 
املدخول,  بخ�صارة  املتعلق  امل�صكل 
كوفيد2020-  مدخول  حتويل  فاإن 
خالل  م��ن  ت�صغيله  يتم  اأن  ميكن 
التي  احللقة  ح�صب  موؤ�ص�صاتهم, 
اأن  يجب  الأهلية  اج��راء  اأن  تو�صح 
وفق  الإم��ك��ان,  ق��د  �صهال  ي��ك��ون 
ال�رصيح  الذكر  مع  �رصيف  ت�رصيح 
كل  لها  يتعر�س  التي  للعقوبات 

خمالف.  

دقت نوادي ت�سم موؤ�س�سات جزائرية ناقو�س اخلطر من االآثار ال�سلبية لفريو�س كوفيد 19 الذي اليقتل الب�سر فح�سب بل هو ب�سدد قتل العديد من املوؤ�س�سات فيما اقرتحوا اإيجاد حلول عاجلة 
لعمال القطاع املوازي واخلا�س ب�سرف اإعانة جزافية �سهرية قدرها10.000 دينار جزائري لفائدة هذه الفئة.

الخميس 09 أفريل 2020 م الموافق لـ 15 شعبان 1441هـ 03
العدد
1974

علي  اآيت  فرحات  ال�صناعة,  وزير  اأكد 
الإمكانيات  لديها  اجلزائر  اأن  براهم, 
الكلوروكني يف حني  لإنتاج  ال�رصورية 
 324 ملعاجلة  يكفي  منه  خمزون  لديها 

كورونا. بفريو�س  م�صاب  األف 
الندوة  يف  ال�صناعة  وزي��ر  واأو���ص��ح 
هام�س  على  ن�صطها  التي  ال�صحفية 
جممع  اإىل  قادته  التي  العمل  زي��ارة 
م��وج��ودة  الإم��ك��ان��ي��ات  اأن  ���ص��ي��دال, 
ويبقى  اجلزائر,  يف  الكلوروكني  لإنتاج 

الأولية. املادة  يف  الوحيد  امل�صكل 
واأ�صار اآيت علي براهم يف ذات ال�صياق, 
الكلوروكني  لإنتاج  الأولية  امل��ادة  اأن 
اأ�صبوعني  ظرف  يف  ا�صتريادها  �صيتم 

الأكرث. على 
واملناجم,  ال�صناعة  وزي��ر  ق��ام  كما 
اإىل  تفقدية  بزيارة  علي,  اآيت  فرحات 
للمجمع  التابعة   ,”MAPAP” وحدة 
G -“ واجل��ل��ود للن�صيج   للعمومي 
اإىل  ن�صاطها  ح��ول��ت  ال��ت��ي   ,”TEX
على  ح�صولها  بعد  الكمامات  اإنتاج 

الالزمة. الرتاخي�س 
للوزارة  الر�صمية  ال�صفحة  واأوردت 
�صتنتج  “الوحدة  اأن  في�صبوك  على 
األف   100 مبعدل  �صهريا  كمامة  مليوين 
كمامة يوميا على اأن ترفع طاقة اإنتاجها 
“الكمامات  اأن  اإىل  م�صرية  تدريجيا, 

 EN 14683: 2005 ملعيار  مطابقة 
بالدرجة  ال�صحي  للقطاع  موجهة 

الأوىل”.
لوكالة  براهم  قال  اآخ��ر,  ت�رصيح  ويف 
اأ�صبابا  هناك   " اأن  الرو�صية  �صبوتنيك 
ت�صمح  ل  واقت�صادية  مو�صوعية 
يف  الوطن  مناطق  كل  على  كلي  بحجر 
القطاع  اإىل  فبالإ�صافة  الوقت,  نف�س 
اأهمية  احلكومة  توليه  الذي  ال�صحي 
اأن  بالغة, هناك قطاع اقت�صادي ل يجب 
املواد  اأغلب  توفر  لحظتم  ولقد  يتوقف, 
هو  ال�صميد   , ال�صتهالكية".واأ�صاف:" 
بع�س  فيه  ح�صل  الذي  الوحيد  املنتوج 
نق�س  ب�صبب  يكن  مل  وهذا  الختالل, 
املخزون اأو الإنتاج اأو التوزيع, بالعك�س 
زادت  واخلا�صة  العمومية  املجمعات 
الطلب  واأمام  لكن  الإنتاج,  وترية  من 
نف�س  يف  املنتوج  نف�س  على  املتزايد 
ال�صائعات  انت�صار  مع  خا�صة  الوقت, 
فعل  وكرد  اجلزائري  املواطن  املغر�صة, 
�رصورية,  مواد  من  املوؤونة  بتخزين  قام 
جراء  الطوابري  بع�س  خلق  الذي  ال�صيء 
متحكم  الو�صع  حاليًا  لكن  التهافت, 

ممونة". الوطنية  وال�صوق  فيه 
الإجراءات  تاأثري  م�صالة  براهم  وتناول 
قطاع  على  الوباء  انت�صار  من  للحد 
هذه  اأن  اإىل  م�صريا  البالد  يف  العمل 

بت�رصيح  متّثل  اإ�صكال  وّلدت  الإجراءات 
�صعوبة  اأو  العمالية  الفئات  بع�س 
نظرا  عملهم  اأماكن  اإىل  العمال  و�صول 

الجتماعي. النقل  و�صائل  لنق�س 
الذي  الإ�صكال  ال�صدد:"  هذا  يف  وقال 
بع�س  لت�رصيح  ا�صطرارنا  هو  نعي�صه 
احرتازي  كاإجراء  العمال,  من  الفئات 
من  املئة  يف   60 ح��وايل  وه��م  وقائي, 
عامة,  ب�صفة  والعمال  املنتجني  �رصيحة 
النقل  و�صائل  نق�س  اىل  بالإ�صافة 
لتفادي  معظمها  توقيف  بعد  اجلماعية 

الفريو�س". انت�صار 
ل  العامة  احلالة  هذه  اأن  براهم  واعترب 
على  انعكا�صات  دون  تكون  اأن  ميكن 
يعيق  العام  النقل  يف  النق�س   " الإنتاج 
عملهم  منا�صب  اإىل  العمال  بع�س  تنقل 
اأمور  وهي  املنتج,  القطاع  عمال  خا�صة 
هو  حاليًا  ف��الأه��م  تعوي�صها,  �صيتم 
ال�صغرية  العمالية  الطبقة  على  احلفاظ 
�صتتكفل  والدولة  مداخيلها,  و�صمان 
والإنتاج  املردودية  بخ�صو�س  اأما  بهم, 
هو  اجلائحة  قبل  احلكومي  فاملخطط 
ودف��ع  القت�صاد,  عجلة  دف��ع  اإع���ادة 
والعامة   اخلا�صة  املجمعات  مردودية 
اأما  الوطني,  القت�صاد  هيكلة  واإع��ادة 
على  التغلب  بعد  ف�صنعو�صها  اخل�صائر  

فريو�س كورونا".        لوؤي ي 

اجلزائر متتلك خمزونا من الكلوروكني يكفي ملعاجلة 324 األف 
م�ساب

اأ�سباب اقت�سادية ومو�سوعية متنع من فر�س حجر �سامل ح�سب وزير ال�سناعة

ايران ترف�س طلبا جزائريا لعقد اجتماع 
"اوبك+" اليوم

اأ�سعار النفط ترتفع بدعم من اتفاق مرتقب خلف�س االإنتاج

ي��راين,  الإ النفط  وزير  اأم�س  ك�صف 
اأي  عقد  بالده  رف�س  زنغنه,  بيجن 
غياب  يف  ل�"اأوبك+"  طارئ  اجتماع 
ملثل  متوقعة  ونتيجة  وا�صح  اقرتاح 
ل�صوق  بالن�صبة  امل��ح��ادث��ات  ه��ذه 

لنفط. ا
الوزير  وجهه  خطاب  يف  ذلك  وجاء 
اجلاري  اأفريل   7 تاريخ  يف  الإي��راين 
ال��ذي  اجل��زائ��ري  الطاقة  وزي��ر  اإىل 

"اأوبك". رئا�صة  يرتاأ�س 
"الظروف  اخلطاب:  يف  زنغنه  وكتب 
تنظيم  تكتنف  ال��ت��ي  ال��غ��ام�����ص��ة 
لأوب��ك  املقبل  ال���وزاري  الجتماع 

ب�صدة". قلقي  تثري  خارجها  والدول 
اأوبك+"  حتالف  يعقد  اأن  املقرر  ومن 
اخلمي�س  اليوم  الفيديو  عرب  موؤمترا 
اجل��زائ��ر,  بتوقيت   15:00 ال�صاعة 
تتعر�س  وقت  يف  الجتماع  وياأتي 
ظل  يف  ل�صغوطات  الأ���ص��واق  فيه 
ب�صبب  اخل��ام  على  الطلب  انخفا�س 

كورونا. انت�صار 
وارت��ف��ع��ت اأ���ص��ع��ار ال��ن��ف��ط خ��الل 
الأوىل  للمرة  وذلك  اأم�س  تعامالت 
بدعم  اجل��ارى,  الأ�صبوع  بداية  منذ 
تو�صل  اإزاء  امل�صتثمرين  تفاوؤل  من 
كبار  ي�صم  الذي   "  + "اأوبك  حتالف 
ب�صاأن  ال��ع��امل,  ح��ول  اخل��ام  منتجى 

الطلب  �صعف  ملواجهة  الإنتاج  خف�س 
فريو�س  جائحة  تف�صي  عن  الناجم 

كورونا.
العقود  �صعر  ارتفع   , ال�صدد  هذا  ويف 
�صهر  ت�صليم  ب��رن��ت  خل��ام  الآج��ل��ة 
 32.4 م�صجال   1.7% بن�صبة  يونيو 
هبطت  اأن  بعد   , للربميل  دولرات 
اليومني  م���دار  ع��ل��ى   7% بن�صبة 
العقود  �صعر  �صعد  كما   , املا�صيني 
�صهر  ت�صليم  الأمريكي  للخام  الآجلة 
م�صتوى  عند  لي�صل   ,  4% نحو  مايو 

. للربميل  دولرا   24.60
اقرتاب  عن  �صحفية  تقارير  وك�صفت 
ورو�صيا  ال�صعودية  العربية  اململكة 
بخف�س  يق�صي  ات��ف��اق  و�صع  م��ن 
برميل  مليون   10 مب��ق��دار  ن��ت��اج  الإ
"بلومربج  نباء  اأ وكالة  يوميا.ونقلت 
مطلعة  م�صادر  عن  الأمريكية   "
اإن حتالف "اأوبك + " قد يدعو  قولها , 
بع�س  للتعاون  املتحدة  ال��ولي��ات 
كان  ,واإن  ال�صدد  ه��ذا  يف  ال�صئ 
اخلام  خمزونات  يف  امل�صجل  الرتاجع 
املا�صي  الأ�صبوع  خالل  الأمريكي 
لإر���ص��اء  الآن  ح��ت��ى  ك��اف��ي��ة  ت��ع��د 
ح�صب  و)ال���ري���ا����س(  )م��و���ص��ك��و( 

الوكالة.
لوؤي ي
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 خمابر جامعات ت�سد عجز ال�سوق من حيث الكمامات 
وهالم التعقيم  

لوؤي ي
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تيزي  جامعة  خمرب  اأن   , �صلوات�صي  واأو���ص��ح 
مل�صاعدة  الت�صخي�س  بعمليات  حاليا  يقوم  وزو 
اأخرى  خمابر  هناك  اأن  اإىل  م�صريا  با�صتور,  معهد 
بجامعات ال�صلف, املدية, الطارف وبجاية �صتدخل 
الوطني. اجلهد  يف  للم�صاركة  لحقا  اخلدمة  حيز 
ويف ال�صياق, اأ�صاف �صلوات�صي, اأن هناك جامعات 
كمامات  اإنتاج  على  الراهن  الوقت  يف  تعمل 
املادتني  هاتني  يف  العجز  ل�صد  هالمية  وحماليل 
التعقيم  عمليات  يف  بكرثة  ت�صتخدمان  اللتان 
والوقاية.وعلى �صعيد مت�صل, ك�صف �صلوات�صي 
مق�صورات  مناذج  اأنتجت  بحثية  مراكز  اأن  عن 
اإب��داع��ي.ول��ف��ت  كعمل  والتعميق  للتطهري 
�صلوات�صي اإىل اأن اجتماعات بوزارة ال�صناعة بني 
اإىل  اأف�صت  �صناعية  وجممعات  البحث  مديرية 
مق�صورات  من  منوذج  اأول  ت�صنيع  على  التفاق 
جزائرية  موؤ�ص�صة  به  �صتتكفل  والتطهري  التعقيم 
جنحت  اإذا  اخلطوة  اأن  معتربا  اجلزائر"  "اأيالك  هي 

والقطاع  اجلامعات  بني  للتعاون  بداية  �صتمثل 
ال�صناعي.من جهة اأخرى, لفت �صلوات�صي اإىل اأن 
ثالثة مراكز بحث تعمل حاليا على تطوير جهاز 
مع  للتعاون  ونطمح  ال�صناعي  بالتنف�س  خا�س 

موؤ�ص�صات �صناعية للم�صاهمة يف تطويره م�صيفا 
اأن املخابر جتاوزت مرحلتي الت�صميم امليكانيكي 

والإلكرتوين يف انتظار مرحلة التطبيق الفعلي.

"�سفيان  التكنولوجي  والتطوير  العلمي  البحث  االبتكار مبديرية  و  التكنولوجي  التطوير  ك�سف مدير 
اأجل امل�ساهمة يف اجلهد الوطني  اإ�سرتاتيجية من  اأن املديرية ر�سمت  �سلوات�سي"،اأم�س يف ت�سريحات اذاعية 

ملواجهة تف�سي فريو�س كورونا على امل�ستوي الوقائي و اال�ست�سفائي من خالل ت�سميم جهاز تنف�س ا�سطناعي و 
امل�سابني. ملعاجلة  الكلوروكولني  اإنتاج 

منع الزيارات اخلارجية  ت�ستعد مل�ساعدة معهد با�ستور يف عمليات ت�سخي�س امل�سابني   
لدور امل�سنني وموؤ�س�سات 

الطفولة امل�سعفة

اتخذت وزارة الت�صامن الوطني, جملة من 
الإجراءات يف هذا الظرف ال�صحي احل�صا�س 
الذي متر به اجلزائر واأعلنت وزارة الت�صامن, 

يف بيان لها, ت�صكيل خلية اأزمة على م�صتوى 
الوزارة, ملتابعة م�صتجدات انت�صاء الوباء, 

واإر�صال تقارير يومية للوزيرة, ملتابعة مدى 
التطبيق ال�صارم لإجراءات الوقاية باملراكز 

التابعة للقطاع.
كما �صتقوم الوزارة, بحمالت حت�صي�صية وقائية 

لفائدة �صكان املناطق املعزولة للتح�صي�س من 
خماطر فريو�س كورونا.واأ�صارت الوزارة, اأنه 

�صيتم اتخاذ اإجراءات وقائية ا�صتعجالية بالن�صبة 
لدور امل�صنني وموؤ�ص�صات الطفولة امل�صعفة, 

وكذا املراكز التابع للقطاع.
كما منعت وزارة الت�صامن الزيارات اخلارجية, 

واإجراء فحو�صات طبية دورية للمقيمني.
ق/و

اجلي�س على اأ�سد اال�ستعداد ملواجهة اأي تف�سي للوباء

الدفاع الوطني اتخذت كافة 
االإجراءات الالزمة ملواجهة 

الفريو�س
ك�صف اللواء املدير املركزي مل�صالح ال�صحة الع�صكرية, اأّن وزارة 
الدفاع الوطني اتخذت كافة الإجراءات الالزمة ملواجهة فريو�س 
التابعة  ال�صحية  والهياكل  الوحدات  م�صتوى  على  كورونا 
للجي�س ال�صعبي الوطني.واأو�صح املدير املركزي مل�صالح ال�صحة 
الع�صكرية, يف حوار ن�رص على ال�صفحة الر�صمية لوزارة الدفاع 
الوطني على الفاي�صبوك, اأنه مت توفري الكا�صفات احلرارية عن بعد 
على م�صتوى جميع الوحدات وامل�صت�صفيات الع�صكرية بالإ�صافة 
كل  على  التعرف  بهدف  وه��ذا  حرارية  كامريات  و�صع  اإىل 
�صخ�س قد تكون درجة حرارة ج�صمه مرتفعة.واأكد اللواء اأن هذه 
التجهيزات املتواجدة اأ�صا�صا يف املداخل تك�صف كل �صخ�س درجة 
الفحو�صات  واإجراء  عزله  الفور  على  يتم  حيث  مرتفعة,  حرارته 
عدمها.كما  اأو  كورونا  بفريو�س  اإ�صابته  من  للتاأكد  ال�رصورية 
يتواجد  ع�صكرية  وحدة  كل  م�صتوى  على  اأّن  املتحدث  اأ�صاف 
بحمله  ا�صتباهه  ميكن  �صخ�س  اأي  ب�صاأن  القرار  يتخذ  عام  طبيب 
لفريو�س كورونا ويعمل على اإر�صاله على الفور اإىل امل�صت�صفى 
للتكفل  متخ�ص�صة  اأق�صام  على  تتوفر  حيث  اجلهوي  الع�صكري 
ال�صحة  مل�صالح  املركزي  املدير  الأمرا�س.وذكر  من  النوع  بهذا 
الع�صكرية  امل�صت�صفيات  اإمكانيات  من   70 حوايل  اأن  الع�صكرية 
رواق  ا�صتحداث  عن  ناهيك  كورونا,  فريو�س  ملواجهة  م�صخرة 
لتفادي  بالكورونا  امل�صابني  ملعاجلة  منها خم�ص�س  واحد  يف كل 
انت�صار العدوى بني املر�صى.واأ�صاف اللواء اأنه مت ا�صتحداث حاليا 
وحدات  جنبها  واإىل  الكورونا  بفريو�س  امل�صابني  ملعاجلة  وحدات 
للم�صت�صفيات  باملائة   70 ال�  بقدرات  لالحتفاظ  وهذا  الإنعا�س 

اجلهوية املذكورة وتركها احتياطا يف حال تف�صي املر�س.
اأن اجلي�س  كما ك�صف املدير املركزي مل�صالح ال�صحة الع�صكرية, 
امليدانية  امل�صت�صفيات  من  العديد  على  يتوفر  الوطني  ال�صعبي 
ال�صت�صفاء  على  تتوفر  مكان,  اأي  يف  ا�صتخدامها  ميكن  التي 
امل�صتلزمات  وكل  بالراديو  الك�صف  اأجهزة  وعلى  املخابر  وعلى 

ال�رصورية.
واأكد اللواء على �رصورة التحلي بالن�صباط يف مواجهة فريو�س 
كورونا من خالل التقيد باإر�صادات الوقاية بهدف احلد من انت�صاره.
ق/و

بع�سها ي�سبه اإىل حد كبري االأنفلونزا والبع�س االآخر اأكرث غرابة

العلماء يحددون 10 موؤ�سرات رئي�سية الأعرا�س فريو�س كورونا
كورونا  ف��ريو���س  ع��ن  امل��زي��د  العلماء  اكت�صف 
ي�صببه  الذي  املر�س  واأعرا�س  الغام�س  امل�صتجد 
اإ�صارات اإ�صافية بع�صها ي�صبه اإىل حد كبري الربد 

اأو الأنفلونزا, والبع�س الآخر اأكرث غرابة.
اأي فرتة  اأو جميع الأعرا�س يف  اأي  اأن تظهر  ميكن 
للفريو�س,  التعر�س  بعد  يوًما   14 اإىل  يومني  من 
الأم��را���س  ملكافحة  الأمريكية  للمراكز  وفًقا 

والوقاية منها.
اأحد  اأو  اأنك  على  تدل  عالمات   10 العلماء  وحدد 
اأفراد اأ�رصتك قد يكون لديك فريو�س كورونا وماذا 

تفعل حلماية نف�صك وعائلتك.
اأولها �صيق التنف�س الذي لي�س عادًة من الأعرا�س 
اأن  ميكن  خطورة.  الأكرث  ولكنه  لكورونا  املبكرة 
يحدث من تلقاء نف�صه دون �صعال. يقول اخلرباء اإنه 
اإذا اأ�صبح �صدرك م�صدوًدا اأو بداأت ت�صعر وكاأنك 
ل ت�صتطيع التنف�س بعمق كاٍف مللء رئتيك بالهواء, 

فهذه عالمة للت�رصف ب�رصعة.
ت�صري مراكز ال�صيطرة على الأمرا�س اإىل عالمات 
يف  م�صتمر  �صغط  اأو  "اأمل  مثل  كورونا  اأخ��رى 
اأن  اأو وجه مزرق", والتي ميكن  "�صفاه  ال�صدر" و 
ت�صري اإىل نق�س الأك�صجني. وعندها يجب احل�صول 

على الرعاية الطبية على الفور
وثاين العالمات احلمى و هي عالمة رئي�صية نظًرا 
لأن بع�س الأ�صخا�س ميكن اأن يكون لديهم درجة 
 98.6 من  اأعلى  اأو  اأقل  الأ�صا�صية  اجل�صم  حرارة 
مئوية(,  درجة   37( النموذجية  فهرنهايت  درجة 

ين�صح اخلرباء بعدم الرتكيز على رقم.
امل�صابني  اأن  اإذ  اجلاف  ال�صعال  وهو  ثالث  عامل 
رمبا  اأعرا�س  اأي  بال  امل�صتجد  كورونا  بفريو�س 
يزيدون من انت�صار العدوى اأكرث مما نعتقد وال�صعال 
من الأعرا�س ال�صائعة الأخرى, ولكنه لي�س جمرد 

اأي �صعال.
اأ�صتاذ الطب الوقائي  وقال الدكتور ويليام �صافرن, 
بجامعة  الطب  كلية  يف  املعدية  والأم��را���س 
يف  دغدغة  لي�صت  "اإنها  نا�صفيل:  يف  فاندربيلت 
به يف  ت�صعر  جاف  �صعال  مزعج,  ال�صعال  حلقك." 

�صدرك.
اأو  ال�صدر  عظمة  من  تاأتي  "اإنها  �صافرن  واأ�صاف 
اأن  مالحظة  وميكنك  ال�صدري,  القف�س  عظمة 

الق�صبات الهوائية ملتهبة اأو متهيجة".
اجل�صم  يف  واآلم  ق�صعريرة  فهو  موؤ�رص  رابع  اأما 
رد  اجلميع  لدى  يكون  لن  اإنه  اخلرباء  يقول  حيث 
البع�س  يعاين  ل  قد  القبيل.  هذا  من  �صديد  فعل 
يعاين  قد  الإطالق.  على  اأوجاع  اأو  ق�صعريرة  من 
البع�س الآخر من ق�صعريرة مثل الإنفلونزا, والتعب 
من  يجعل  قد  مما  املوؤملة,  والع�صالت  واملفا�صل 
الفريو�س  اأو  الإنفلونزا  اإذا كان  ما  ال�صعب معرفة 

هو امل�صوؤول.
قد يكون ذلك من العالمات املحتملة على احتمال 
الإ�صابة اإذا مل تتح�صن الأعرا�س بعد اأ�صبوع اأو ما 

يقرب من ذلك اأو اأنها تفاقمت بالفعل.
 كما اأ�صار العلماء اإىل الرتباك املفاجئ باحلديث عن 
العالمات املتفاقمة, تقول مراكز مكافحة الأمرا�س 
القدرة  اأو عدم  املفاجئ  الرتباك  اأن  منها  والوقاية 
على ال�صتيقاظ واليقظة قد يكون عالمة خطرية 

على اأن الرعاية الطارئة قد تكون �رصورية.  
و�صاد�س موؤ�رص هو م�صاكل اجلهاز اله�صمي ففي 
البداية, مل يكن العلم يعتقد اأن الإ�صهال اأو م�صاكل 
الأنفلونزا  مع  تاأتي  ما  غالًبا  التي  الأخرى  املعدة 
تنطبق على الفريو�س امل�صتجد. مع توفر املزيد من 

الأبحاث حول الناجني, تغري هذا الراأي.
الوردية  بالعني  ي�صمى  ما  الإعرا�س  اغرب  ومن 
اجلنوبية  وكوريا  ال�صني  من  الأبحاث  ت�صري  حيث 
 3 اإىل   ٪ 1 اأن حوايل  اإىل  العامل  اأخرى من  واأجزاء 
ا  ٪ من الأ�صخا�س امل�صابني ب� كورونا يعانون اأي�صً
من التهاب امللتحمة, املعروف با�صم العني الوردية.

التهاب امللتحمة, حالة معدية للغاية عندما يحدث 
الرقيقة  الطبقة  يف  التهاب  هو  فريو�س,  ب�صبب 
والتي  امللتحمة,  ت�صمى  الأن�صجة,  من  وال�صفافة 

تغطي اجلزء الأبي�س من العني وداخل اجلفن.
ففي  وال��ذوق  ال�صم  فقدان  هي  املوؤ�رصات  واب��رز 
املعتدلة من فريو�س كورونا,  اإىل  اخلفيفة  احلالت 

اأكرث  من  كواحد  وال���ذوق  ال�صم  فقدان  يظهر 
العالمات املبكرة غري املعتادة.

املنزل  يف  به  القيام  ميكنك  �صيء  اأي  هناك  وهل 
لختبار ما اإذا كنت تعاين من فقدان لل�صم؟ اجلواب 
اإذا  ما  ملعرفة  بني"  "جيلي  اختبار  با�صتخدام  نعم, 
فمك  من  اخللفي  اجلزء  من  تتدفق  الروائح  كانت 
عرب البلعوم الأنفي اإىل جتويف الأنف. اإذا ا�صتطعت 
فاإن  والليمون,  الربتقال  مثل  مميزة  نكهات  متييز 

حا�صة ال�صم لديك تعمل ب�صكل جيد.
لبع�س  وبالن�صبة  الإرهاق  اإىل  العلماء  اأ�صار  كما 
النا�س, ميكن اأن يكون التعب ال�صديد عالمة مبكرة 
منظمة  تقرير  وجد  اجلديد.  كورونا  فريو�س  على 
حوايل  من   40٪ من  يقرب  ما  اأن  العاملية  ال�صحة 
6000 �صخ�س يعانون من حالت موؤكدة خمتربًيا 

يعانون من الإرهاق.
احلنجرة  يف  التهاب  و  ال�صداع  هو  موؤ�رص  واأخ��ر 
العاملية  ال�صحة  منظمة  تقرير  وجد  كما  واحتقان 
اأن ما يقرب من 14 ٪ من حوايل 6000 حالة من 
كوفيد 19 يف ال�صني كانت لديهم اأعرا�س ال�صداع 
والتهاب احللق, يف حني اأن 5 ٪ تقريًبا يعانون من 

احتقان الأنف.
�صيوًعا,  املر�س  عالمات  اأك��رث  لي�صت  بالتاأكيد 
والإنفلونزا.  الربد  نزلت  بو�صوح  ت�صبه  ولكنها 
اأعرا�س  من  العديد  ت�صبه  اأن  ميكن  الواقع,  يف 
وم�صاكل  ال�صداع  ذلك  يف  مبا  الأنفلونزا,  كورونا 
اجل�صم  واآلم  �صابًقا  املذكورة  اله�صمي  اجلهاز 
والتعب. ميكن اأن ت�صبه اأعرا�س اأخرى نزلت الربد 

اأو احل�صا�صية, مثل التهاب احللق والحتقان.
ويف هذه اللحظة, التوجيه احلايل - وهذا قد يتغري 
للربد  م�صابهة  اأعرا�س  لديك  كانت  اإذا  اأنه  هو   -
ابق  معتدلة,  اإىل  خفيفة  اأعرا�س  وهي  والإنفلونزا 
قال  ما  بح�صب  عليها  ال�صيطرة  وحاول  املنزل  يف 
رئي�س اجلمعية الطبية الأمريكية الدكتور باتري�س 
وا�صتخدام  الرتطيب  الراحة,  اإىل  اإ�صافة  هاري�س, 

الأدوية اخلاف�صة للحرارة.
 لوؤي/ي
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اإجراءات ا�ستثنائية باملعرب احلدودي الطالب 
العربي

منلـي احلق  عبد 
---------------- 

"التحرير",  م�صادر  وح�صب 
ج���اء ح���ل اأزم����ة ال��ع��ال��ق��ني 
ات�صالت  جناح  بعد  انفراًجا 
مدى  على  ج��رى  وتن�صيق 
وزارت��ّي  بني  الأخ��رية  ي��ام  الأ
ونظريتها  اجلزائرية  اخلارجية 

. ن�صية لتو ا
املتوفرة  املعلومات  وتوؤكد 
املواطنني  نقل  مت  نه  اأ بحوزتنا, 

الطالب  احل��دودي  املعرب  من 
خا�صة  حافالت  عرب  العربي 
مبدينة  خا�صة  فنادق   03 اإىل 
يوائهم  لإ �صت  خ�صّ ال��وادي, 
ال�صحي  احلجر  ف��رتة  طيلة 

يوًما.  14 ملّدة 
اإج��الء  يتم  اأن  املنتظر  وم��ن 
ع��دد اأخ���ر م��ن اجل��زائ��ري��نّي, 
ال���ذي���ن ظ��ل��وا ع��ال��ق��ني يف 

املقبلة. يام  الأ خالل  تون�س, 

298 مواطًنا جزائرًيا، كانوا عالقني  اأم�س، باملعرب احلدودي الطالب العربي بوالية الوادي ، عبور  مت، يوم 
املن�سرم. مار�س  �سهر  منت�سف  الربية،  احلدود  بغلق  احلكومة  قرار  منذ  التون�سية،  االأرا�سي  يف 

298 جزائرًيا كانوا عالقني يف تون�س اإجالء 

قافلة  م�����س,  اأ ي��وم  توجهت, 
قفة   400 ت�صم  ت�صامنية 
الغذائية  امل�����ص��اع��دات  م��ن 
لفائدة  ال�صتهالك,  الوا�صعة 
القاطنة  امل��ع��وزة  العائالت 
املنتدبة  ال��ولي��ة  ببلديات 
الإع��الم  خلية  ح�صب  املغري, 

الوادي. لولية 
واأ����ص���اف ن��ف�����س امل�����ص��در, 
القوافل  انطالق  "ا�صتمرار 
ل��ن��داء  تلبية  الت�صامنية 
اأقل  يف  الثالثة  للمرة  الوطن 
ومن  مت  ي��ن  اأ ي��ام  اأ ع�رصة  من 
الريا�صات  املتعددة  القاعة 
القافلة  انطالق  بتك�صبت, 
والتي  الثالثة  الت�صامنية 

متوجهة  ق��ف��ة   400 حت��م��ل 
باملقاطعة  لأهلنا  الظل  ملناطق 

املغري". دارية  الإ
امل�صدر,  ذات  اإىل  وا�صتناًدا 
الت�صامنية  العملية  ب���اأن 
الكبري  "التكافل  اإىل  تهدف 
وال��ت�����ص��ام��ن الج��ت��م��اع��ي 
يتميز  التي  الوطنية  والروح 
ب��ه��ا ك��ل م��واط��ن��ي ال��ولي��ة 
وال���ت���ي ب����رزت م���ن خ��الل 
واملربجمة  املنطلقة  القوافل 
اجتماعية  ل�رصيحة  خ��دم��ة 
الهتمام  ككل  علينا  وج��ب 
لتعليمات  وت��ط��ب��ي��ق��ا  ب��ه��ا 

للبالد". العليا  ال�صلطات 
.ع منل�ي 

يومية  الأخ��رية   ي��ام  الأ وقفت 
ال��ت��ح��ري��ر ع��ل��ى ع��ائ��الت " 
مناطق  من  واأخ��رى   " �صوفية 
وتقيم  ال��ب��الد  م��ن  خمتلفة 
اأعمارها  ومبختلف  باملدينة 
ال�صحراء  عمق  يف  يتجولون 
امل�صائية   الفرتة  يف  خ�صو�صا 
عند  للبيوت  ال��ع��ودة  ق��ب��ل 
ال�صابعة  ال�����ص��اع��ة  ح���دود 
املحددة  التوقيت  وهو   , م�صاءا 
ال�صحة  وزارة  ق��ب��ل  م���ن 
مل��دي��ن��ة ال������وادي وب��ع�����س 
يف  للبدء  الأخ��رى  ال��ولي��ات 
حتى  الإجباري  املنزيل  احلجر 
رغبة   , �صباحا  ال�����ص��اب��ع��ة  
�صغط  من  التخل�س  يف  منهم 
لديهم  ت�صاعف  الذي  بيوتهم 
امل�صابني  ن�صبة  زي���ادة  م��ع 
�صاهم  مما   , اخلطري  الوباء  بهذا 
اأرب��اب  من  الكثري  ن��زول  يف 
ف���راد  ال��ب��ي��وت ع��ن��د ط��ل��ب اأ
البيوت  ربات  �صواء  ���رصة  الأ
على  متعودين  الغري  بناء  الأ اأو 
الأزم��ة  ب��ل  احل��ال��ة  ه��ذه  مثل 
الدخول  على  اأجربتهم  التي 
ومتديد  ا�صتثنائية  عطلة  يف 

من  املربجمة  الربيعية  العطلة 
قبل وزارة الرتبية , وهذا حتى 
خ�صو�صا  نف�صيا  يتاأثرون  ل 
اأن  على  املتداولة  الأخبار  اأمام 
و�صتحرمهم  �صتطول  الأزم��ة 
مقاعد  اإىل  جمددا  العودة  من 
�صهر  ح��ل��ول  قبل  ال��درا���ص��ة 
خ�صو�صا   , الكرمي  رم�صان 
ف��رتة  ي�صتغلون  ب����اء  الآ اأن 
ال��ن��زه��ة ال��ق�����ص��رية خ��الل 
م�������ص���ي���ة  ال���ت���ي ت��ك��ون  الأ
واأ�صعة  احل��رارة  ن�صبة  فيها 
مقارنة  منخف�صة  ال�صم�س 
مل�صاحبة  ال�صباحية   بالفرتة 
لتناولها  امل��اأك��ولت  بع�س 
ال�صعبية  منها  جل�صتهم  ثناء  اأ
حني  يف   , البيوت  يف  املعّدة 
اأخ��ذ  الآخ��ر  البع�س  يف�صل 
واملرطبات  احللويات  بع�س 
لعمق  خرجتهم  ثناء  اأ لتناولها 
اأو  املنخف�صات  يف  ال�صحراء 
على  الرملية  املرتفعات  يف 
جمراها  اإىل  احلياة  عودة  اأمل 
القليلة  يام  الأ خالل  الطبيعي 

. القادمة 
زياد  بو  اأ

الإح�����ص��ان  جمعية  اأط��ل��ق��ت 
الوادي,  يف  بتغزوت  اخلريية 
م�������رصوع ق��ف��ة الإح�����ص��ان 
ال��رم�����ص��ان��ي��ة وم�����ص��اع��دة 
واملت�رصرة  املحتاجة  العائالت 
كورونا.  فريو�س  انت�صاء  من 

اجلمعية,  رئ��ي�����س  وح�����ص��ب 
اإىل  ت��ه��دف  امل���ب���ادرة  ف����اإن 
من  ممكن  عدد  باأكرب  التكفل 
يف  خا�صة  بالبلدية  املحتاجني 
م�صريا  الع�صيبة,  يام  الأ هذه 
احل�صالت  و�صع  مت  نه  اأ اإىل 
النقدية  بالتربعات  اخلا�صة 
ب���امل���ح���الت داخ�����ل ت���راب 
اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ب��ل��دي��ة, 
بجمع  خا�صة  �صالت  و�صع 
مواد  من  العينة  امل�صاعدات 

وغريها. غذائية 
على  املتحدث,  نف�س  واأ�صاف 

لت�صكيل  ت�صعى  اجلمعية  ّن  اأ
ك��ن��ف  يف  م��ن��ظ��م��ة  ل���ي���ة  اآ

توزيع  يف  والعدالة  ال�صفافية 
املحتاجني,  على  امل�صاعدات 

ب��ع��ي��دا ع��ن اأوج���ه امل��ح��اب��اة 
ال�صوابط  وهي  واملح�صوبية, 
قدر  اأكرب  جمع  ت�صتهدف  التي 
املح�صنني  من  امل�صاعدات  من 
للمحتاجني  اإي�صالها  لغر�س 
امل��ع��وزي��ن وغ��ريه��م ممن  م��ن 
اأزمة  تداعيات  من  ت�رصروا 

كورونا.
الإح�صان  جمعية  وت�صعى 
تعمل  التي  بتغزوت  اخلريية 
اجلمعوي  العمل  اإط���ار  يف 
ع��ل��ى م�����ص��اع��دة ال��ع��ائ��الت 
العديد  حلاجة  نظرا  املعوزة, 
امل�صاعدة  لهذه  العائالت  من 
بهذه  دف��ع  ال��ذي  م��ر  الأ وه��و 
حتقيق  اأج���ل  م��ن  اجل��م��ع��ي��ة, 

امل�صّطرة. اأهدافها 
.ع منل�ي 

بع�س  اأم�س  يوم  با�رص 
م���ن ���ص��ب��اب اأح��ي��اء 
ببلدية  والبدر  الن�رص 
ولية  جنوب  النخلة 
جمع  بعملية  ال��وادي 
ت���ربع���ات امل��واط��ن��ني 
لفائدة  الت�صامنية 
الدخل  �صعيفة  الأ�رص 
م��ن ال��ذي��ن ت�����رصروا 
م����ن ج������راء احل��ج��ز 
خ�صو�صا   , امل��ن��زيل 
بهذه  امللتزمني  منهم 
ال�صحية  الن�صائح 
انت�صار  عدوى  لتفادي 
ف���ريو����س ك���ورون���ا , 
ب��ع��دم��ا خ�����ص�����ص��وا 
لركن  م�����ص��ت��ودع��ات 
ه������ذه ال���ت���ربع���ات 
القادمة  وامل�صاعدات 
م��ن اأ���ص��ح��اب اخل��ري 
م���ن رج�����ال اأع���م���ال 

وم���واط���ن���ني ق��ام��وا 
ه��ذا  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة 
بقدر  اخل��ريي   العمل 
وه��ي   , امل�����ص��ت��ط��اع 
لقت  ال��ت��ي  العملية 
كبرية  فئة  ا�صتح�صان 
م��ن امل��واط��ن��ني ب��ذات 
�صبكة  ع��رب  ال��ب��ل��دي��ة 
الجتماعي  التوا�صل 
تثمينهم  على  معربين 
عزمهم  م��ع  للعملية 
تقدمي  على  واإ�رصارهم 
اأي�صا  هم  م�صاهمتهم 
القادمة  ي��ام  الأ خ��الل 
متدد  ذا  اإ خ�صو�صا   ,
اأج���ل احل��ج��ر امل��ن��زيل 
وذل���ك   , ب���ال���ولي���ة 
جمع  يف  مب�صاركتهم 
خ�صو�صا  امل�صاعدات 
مقربة  ع��ل��ى  ون��ح��ن 
م��ن ���ص��ه��ر رم�����ص��ان 

يتطلب  ال��ذي  ال��ك��رمي 
وق������وف اأ����ص���ح���اب 
من  الرحيمة  القلوب 
قدر  اأك��رب  جمع  اأج��ل 
تكون  التي  امل��واد  من 
احلاجة  اأم�س  يف  الأ�رص 
ال�صهر  ه��ذا  يف  ليها  اإ
احلليب  ���ص��ورة  يف   ,
املائدة  وزيت  التمر  و 
والبطاطا  والطماطم 
وغ��ريه��ا م��ن اخل�����رص 
الوا�صعة  �صا�صية  الأ
ال����ص���ت���ه���الك ح��ت��ى 
ه�����وؤلء  ي�����ص��ع��ر  ل 
ل�صيما   , بالحتياج 
وملختلف  اجلميع  واأن 
ط���ب���ق���ات امل��ج��ت��م��ع 
ال�صتمتاع  ي��ري��دون 
ب��ن��ف��ح��ات ال�����ص��ه��ر 

 . الكرمي 
زياد    بو  اأ

بالوالية املنتدبة املغري

توزيع م�ساعدات غذائية لفائدة 400 
عائلة معـوّزة

متنوا رحيل وباء كورونا قبل رم�سان ...  

عمق  يف  " يتجولون  " ال�سوافة 
ال�سحراء للتخل�س من �سغط بيوتهم 

املت�سررة من انت�سار فريو�س كورونا

جمعية االإح�سان اخلريية بتغزوت تطلق م�سروعا مل�ساعدة العائالت املحتاجة

ت�سامنا مع االأ�سر املت�سررة باحلجر املنزيل 

�سباب اأحياء الن�سر والبدر بالنخلة يبادرون  
بجمع املواد الغذائية 

الوحدة  تدخلت 
ال����ث����ان����وي����ة 
املدنية  للحماية 
امل��غ��ري ب��ق��ي��ادة 
وحدتها  رئي�س 
 08 ي�����وم  يف 
 2020 ف���ري���ل  اأ
ع��ل��ى ال�����ص��اع��ة 
دقيقة  و26   11
ال���ط���ري���ق  يف 
ال��وط��ن��ي رق��م 

ت��ن��دل��ة  ب��ل��دي��ة   03
اجل  من  جامعة  دائرة 
يتمثل  م���رور  ح���ادث 
�صاحنة  ا�صطدام  يف 
���ص��ع��اف امل��رك��ب��ات  لإ
خملفا  نارية  ب��دراج��ة 
���ص��ن��ة   67 ���ص��ح��ي��ة 

)����ص���ائ���ق ال���دراج���ة 
ال��ن��اري��ة( ال���ذي ك��ان 
ا�صابات  م��ن  ي��ع��اين 
خم��ت��ل��ف��ة ح���ي���ت مت 
اىل  واجالئه  ا�صعافه 
بوا�صطة  امل�صت�صفى 

ال�صعاف. �صيارة 
ق.م

يتمثل يف ا�سطدام �ساحنة الإ�سعاف املركبات بدراجة 
نارية" 

حادث مرور يخلف قتيال كان 
يقود دراجة نارية عمره 67 

�سنة
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�سكان حي الفتح بتقرت يطالبون الوايل 
بالتدخل حلل م�سكل نق�س املياه

التجاين  ن-ق- 
---------------- 

مل  املياه  فاإن   , ال�صكان  ح�صب  و 
اأكرث  و  كاملة  يام  اأ  5 ملدة  ت�صلهم 
دون  اأطول  ملدة  تنقطع  اأحيانا  و   ,
التذبذب  هذا  �صبب  يعرفوا  اأن 
يومية  متاعب  لهم  �صكل  الذي 
على  يعتمدون  اأ�صبحوا  حيث   ,
���ص��اح��ن��ات ب��ي��ع م��ي��اه ال�����رصب 
ل��ل��ح�����ص��ول ع��ل��ى ح��اج��ي��ات��ه��م 
 , ال�صكان  ق��ال  و  ال��ي��وم��ي��ة..  
حملية  جهات  عدة  را�صلوا  نهم  باأ
الفتح  حي  م�صاكل  بخ�صو�س 
 , املياه  م�صكل  مقدمتها  يف  و 

حاله  على  بقي  الو�صع  لكن 
ال��زم��ن..  مب��رور  ���ص��وءا  ي��زداد  و 
املخت�صة  اجلهات  اأن  موؤكدين 

قتة  املوؤ احللول  �صيا�صة  ينتهجون 
كل  عند  الربيكولج  �صيا�صة  و 
 , ال�صكان  واأ�صاف  مياه    اأزمة 

منتظمة  غري  ال�رصب  مياه  ب��اأن 
قبل   , الفتح  حي  م�صتوى  على 
هذه  كامل  ب�صكل  تنقطع  اأن 
ولي��ة  وايل  مطالبني   , ي���ام  الأ
مل�صاعدتهم  ب��ال��ت��دخ��ل  ت��ق��رت 
املتفاقمة  الأزم���ة  جت��اوز  على 
احل��رارة  ف�صل  اق��رتاب  ظل  يف 
على  املتزايد  الطلب  و  القوية 
الظرف  مع  خا�صة  ال�رصب  مياه 
يعرفه  الذي  احل�صا�س  ال�صحي 
النظافة  يتطلب  الذي  و  الوطن 
على  م��وؤك��دي��ن   , دائ��م  ب�صكل 
ال�صهاريج  من  املياه  ���رصاء  اأن 
ميكن  ل  و  ح��ال  لي�س  املتنقلة 

طويلة  ملدة  هكذا  البقاء 

حادة  عط�س  اأزمة  يعي�سون  اأنهم  تقرت  االدارية  املقاطعة  م�ستوى  على  تب�سب�ست  ببلدية  الفتح  حي  من  مواطنون  قال 
للحي  املغذية  الرئي�سية   القنوات  من  ت�سلهم  التي  ال�سرب  مياه  نق�س  ب�سبب 

حادة  عط�س  اأزمة  يعي�سون  اأنهم  قالوا 

يف  الجتنابي  الطريق  ت��ع��رف 
الطرق  مفرتق  بني  الرابط  �صطره 
لله   عبيد  اأولد  وقرية  جمبارة 
جعل  مم��ا  ك��ب��رية  اه���رتاء  ح��ال��ة 
اأ�صحاب   خا�صة  م�صتعملوها 
الذين  الثقيل   الوزن  �صاحنات 
يطلقون  ي��وم��ي��ا   ي�صتغلونها 
العليا  لل�صلطات  �رصختهم 
من  ب��دل  باإ�صالحها  مطالبني 
والربيكولج  الرتقيع  �صيا�صة 
وتعر�صها  حياتهم  تهدد  التى 
يف  ال�صاحنات  اأ�صحاب   , للخطر 

اجلزائرية  التحرير  ل�"  حديثهم 
الأمرين  يعانون  نهم  اأ اأك��دوا   "
متاعبهم  م��ن  ت��زي��د  جعلتهم  
يف  فادحة  خ�صائر  لهم  وت�صبب 
كرثة  ب�صبب  مركباتهم  هياكل 
حوادث  و كرثة  الطريق  احلفر يف 
الو�صية  اجلهات  مطالبني  املرور 
غالف  وبرجمة  العاجل  بالتدخل 
جديد  من  ت�صليحها  لإعادة  مايل 

.
م�صطفى بوخالفة 

امل��ي��داين  ال��ربن��ام��ج  اإط����ار  يف 
امن  م�صالح  قبل  من  امل�صطر 
مكافحة  اإىل  ال��ه��ادف  ال��ولي��ة 
ظ���اه���رة الإج�������رام احل�����رصي 
���ص��ك��ال��ه, ���ص��م��ان  مب��خ��ت��ل��ف اأ
و  ال�����ص��الم��ة  و  م����ن  الأ ت��وف��ري 
كذا  و  للمواطنني,  نينة  الطماأ
يف  �صيما  املمتلكات  ح��م��اي��ة 
م�صالح  متكنت  الراهن,  الو�صع 

خالل  الثالث  احل�����رصي  م���ن  الأ
توقيف  من  املا�صي  الأ�صبوع 
العقلية  ث��رات  ل��ل��م��وؤ م����روج 
�صنة.  )24 ( ال��ع��م��ر  م��ن  يبلغ 
اإىل  ت��ع��ود  الق�صية  حيثيات 
م�صالح  اإىل  واردة  معلومات 
تفيد  ال��ث��ال��ث  احل�����رصي  م���ن  الأ
و  ببيع  ال��ذك��ر  ال�صالف  بقيام 
بقطاع  العقلية  ثرات  املوؤ ترويج 

لهذه  ا�صتغالل  و  الخت�صا�س, 
الأبحاث  تكثيف  مت  املعلومات 
و  اأ�صفرت  التي  التحريات  و 
مع  توقيفه,  من  وجيز  ظرف  يف 
من  كمية  على  بحوزته  �صبط 
املعني  كان  املهلو�صة  الأقرا�س 
ذلك  ثر  اإ على  ليتم  بيعها,  ب�صدد 
املحجوزات  و  فيه  امل�صتبه  حتويل 
حتقيق  فتح  و  امل�صلحة  مقر  اإىل 

ا�صتكمال  احلال.بعد  ق�صية  يف 
م��ل��ف الإج�������راءات اجل��زائ��ي��ة 
فيه  امل�صتبه  تقدمي  مت  للق�صية 
اجلمهورية  وكيل  ال�صيد  م��ام  اأ
ال��ذي  الأغ���واط,  حمكمة  ل��دى 
جل�صة  على  الق�صية  ملف  اأحال 
حقه  يف  لي�صدر  الفوري,  املثول 

املوؤقت.  احلب�س  يداع  اإ اأمر 
ق/ج

ولي��ة  واىل  م�����س   اأ اأول  اأك��د 
خالل   ” عمر  بن  “حممد  اجللفة 
نه  اأ املحلية  بال�صحافة  لقائه 
تطبيق  على  �صخ�صيا  ي�صهر 
�صد  امل��ت��خ��ذة  الإج�������راءات 
كورونا   فريو�س  وب��اء  تف�صي 
واتخذ  امل�صتجد  “كوفيد19” 
الحرتازية  القرارات  من  جملة 
واملقاهي  الأ�صواق  غلق  منها 
العمومية  الف�صاءات  وجميع 

وت��وق��ي��ف و���ص��ائ��ل ال��ن��ق��ل 
ن�صاء  واإ واخل��ا���س  العمومي 
ومتابعة  لل�صهر  ولئية  جلنة 
اأو�صح  كما   , وت�صيريه  امللف 
ن�صاء  اإ على  ا�رصف  نه  اأ الوايل 
الأ�صواق  ملتابعة  ولئية  جلنة 
خا�صة  ���ص��ع��ار  الأ و���ص��ب��ط 
�صهدته  ال��ذي  الرت��ف��اع  بعد 
امل�صاربة  نتيجة  املواد   بع�س 
ط��رف  م���ن  ����ص���ع���اره���ا  اأ يف 

واحتكارها  ال��ت��ج��ار  بع�س  
بن  حممد  ال���وايل  وك�صف   ,
ال�صحة  م��دي��ري��ة  اأن   ع��م��ر 
خ�ص�صت  بالولية   وال�صكان 
م���وزع���ة  ����رصي���ر   11758
ج��اه��زة  غ��رف��ة   3393 ع��ل��ى 
طارئ  اأي  ل�صتقبال  بالولية 
الولية  واىل  دعا  ,وباملنا�صبة 
اإىل  املدين  املجتمع  فئات  كل 
نظافة  بحملة  للقيام  التجند 

وت��ع��ق��ي��م وا���ص��ع��ة ال��ن��ط��اق, 
وه��ذا  الأح��ي��اء  جميع  ت�صمل 
الدوائر  �صاء  روؤ مع  بالتن�صيق 
املقبل, اخلمي�س  يوم  والبلديات 
ويف الأخري �صكر الوايل �صكان 
بتدابري  بالتزامهم  منوها  اجللفة 
بلغت  ال���ذي  اجل��زئ��ي  احل��ج��ر 
م�صيدا   ,%  99٫09 ن�صبته 
. بامل�صوؤولية  وحتليهم  بوعيهم  
بوخالفة م�صطفى 

امليدانية  ملهامها  ا���ص��ت��م��رارا 
الجت����ار غري  ج��رائ��م  مل��ج��اب��ه��ة 
ثرات  واملوؤ باملخدرات  امل�رصوع 
ال��ظ��روف  ك���ل  يف  ال��ع��ق��ل��ي��ة 
والأح��������وال, مت��ّك��ن��ت ق���وات 
ال�����رصط��ة ل��ف��رق��ة م��ك��اف��ح��ة 
الولئية  بامل�صلحة  امل��خ��درات 
ولية  باأمن  الق�صائية  لل�رصطة 
لن�صاط  حد  و�صع  من  ب�صار, 
مع  العقلية  ثرات  للموؤ م��روج 
تعود  منها.الق�صية  كمية  حجز 
تفيد  م��ع��ل��وم��ات  ل���ص��ت��غ��الل 
العقد  يف  فيه  م�صتبه  بوجود 
برتويج  يقوم  العمر,  من  الثاين 
م�صتوى  على  العقلية  ثرات  املوؤ
مت  الفور  على  الزرقاء,  املنطقة 
الالزمة  التدابري  كافة  ات��خ��اذ 
للمعلومات,  اجليد  وبال�صتغالل 
حمل  فيه  امل�صتبه  توقيف  مت 
بحوزته  �صبط  ي��ن  اأ الق�صية, 
ثرين  املوؤ من  قر�صا   25 كمية:
ملغ   05 )ريفوتريل  العقليني 
مايل  مبلغ   ,) ملغ   300 ولرييكا 
كعائدات  دج   10300 ق���دره 
ت���روي���ج���ه���ا, م��ق�����س ���ص��غ��ري 
ق��را���س  الأ لتهيئة  خم�ص�س 
و�صاعق  بيعها,  ق�صد  املهلو�صة 
ك��ه��رب��ائ��ي ع���ايل ال��ت��وت��ر مت 
ق�صائي  اإج����راء  م��ل��ف  اإجن����از 
حمل  ق�صية  ب�صاأن  منف�صل 
ب��ي�����س حم��ظ��ور ب��دون  ���ص��الح اأ

عن  اإذن  ���رصع��ي.مب��وج��ب  م��ربر 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
تفتي�س  اإجراءات  نت  مكَّ ب�صار, 
حجز  م��ن  فيه  امل�صتبه  م��ن��زل 
ثرين  املوؤ نف�س  من  اأخرى  كمية 
قر�صا,   147 ب�: رت  ُقدِّ العقليني, 
الإج��م��ال��ي��ة  ال��ك��م��ي��ة  لت�صبح 
نوعي  من  قر�صا   172 املحجوزة:
ملغ   02 برتكيزي  ريفوتريل 
300 ملغ. بعد  و05 ملغ ولرييكا 
التحري  اإجراءات  كافة  ا�صتيفاء 
فيه  امل�صتبه  م  ُق��دِّ الق�صية,  يف 
لدى  اجل��م��ه��وري��ة  وك��ي��ل  م���ام  اأ
ق�صيتي:  ع��ن  ب�صار,  حمكمة 
املوؤثرات  وتخزين  و�رصاء  حيازة 
مهلو�صة(  ق��را���س  )اأ العقلية 
اأجل  من  م�رصوعة  غري  بطريقة 
بي�س  اأ �صالح  حمل  م��ع  البيع 
لإج��راء  اأحاله  وال��ذي  حمظور, 
ي���ن اأ���ص��در  امل��ث��ول ال��ف��وري, اأ
ل��ذات  احل��ك��م  قا�صي  حقه  يف 
باحلب�س  يق�صي  حكما  املحكمة, 
وغرامة  نافذة  �صنوات  خلم�س 
دج,   100.000 ق��دره��ا  مالية 
بكافة  ب�صار  ولية  اأمن  لتبقى 
يف  جمندة  وفرقها,  م�صاحلها 
ل�صمان  والأحوال  الظروف  كل 
واملمتلكات  الأ�صخا�س  اأم��ن 
الإجرام  اأ�صكال  �صتى  ومكافحة 

احل�رصي.
ا/د

الأخرى  هي  معنية  ب�صار  ولية 
الوطن,  وليات  باقي  غرار  على 
اجلزئي  احل��ج��ر  اإج���راء  بتطبيق 
اإىل  م�صاء  ال�صابعة  من  ابتداء 
من  ���ص��ب��اح��ا  ال�����ص��اب��ع��ة  غ��اي��ة 
ال��ي��وم امل����وايل, ح��ي��ث و���ص��ع 
من  اب��ت��داء  التنفيذ  حيز  م��ر  الأ
هذا  ففي   ,2020.04.05 ي��وم 
اأمن  م�صالح  اتخذت  ال�صاأن, 
الإج���راءات  كافة  ب�صار  ولي��ة 
ل�صمان  ال��الزم��ة  وال��ت��داب��ري 
العليا  ال�صلطات  ق��رار  تنفيذ 
حد  و���ص��ع  �صبيل  يف  ل��ل��ب��الد, 
كوفيد  فريو�س  انت�صار  ل�صل�صلة 
م�����ص��ال��ح  ج��ن��دت  ح��ي��ث   ,19
فرقها  كافة  ب�صار  ولي��ة  اأم��ن 
ملرافقة  العملياتية  ووحداتها 
الأول  ال��ي��وم  خ��الل  امل��واط��ن��ني 

ي��ن  اأ الإج���راء,  ه��ذا  تطبيق  م��ن 
التح�صي�صي  الطابع  تغليب  مت 
ب�����رصورة  امل��واط��ن��ني  بتبليغ 
القرار,  بهذا  والل��ت��زام  التقيد 
من  ا�صتجابة  ت�صجيل  مت  حيث 

املواطنني. طرف 
منافذ  غلق  ت�صمل  الإج���راءات 
امل��دي��ن��ة وال��ق��ي��ام ب��دوري��ات 
ال�صوارع  م�صتوى  على  مكثفة 
ن��داءات  توجيه  م��ع  والأح��ي��اء 
ل��ل��م��واط��ن��ني ع���رب م��ك��ربات 
ال�رصطة,  ل�صيارات  ال�صوت 
اجلزئي  باحلجر  التقيد  ل�رصورة 

ال�صلطات. تعليمات  واحرتام 
خم��ال��ف��ة  اأن  ال��ت��ذك��ري  ي��ج��در 
تخ�صع  اجلزئي  احلجر  اإج��راءات 
املن�صو�س  ال�صارمة  للعقوبات 
طرف  من  �صواء  قانون,  عليها 

ط��رف  م��ن  ح��ت��ى  اأو  ال��راج��ل��ني 
مينع  الذين  املركبات,  اأ�صحاب 
بوا�صطة  اإل  التنقل  عليهم 
ال�صلطات  عن  �صادرة  رخ�صة 
حالت  يف  اأو  للولية,  املحلية 
املنرب  هذا  ومن  القاهرة,  الظروف 
ب�صار  ولية  اأمن  م�صالح  تدعو 
�رصورة  اإىل  الكرام,  املواطنني 
الإج���راء  ه��ذا  ب��اح��رتام  التقيد 
والل���ت���زام ال��ت��ام ب���ه, وع��دم 
على  ح��ف��اظ��ا  وه���ذا  خم��ال��ف��ت��ه, 
تدعوهم  كما  العامة,  ال�صحة 
يف  ببيوتهم  اللتزام  اإىل  اأي�صا 
باحلجر  واللتزام  النهار  اأوقات 
اإل  التنقالت  وتقليل  امل��ن��زيل 
التجمعات,  وتفادي  لل�رصورة 
وق��اي��ت��ه��م  ب��ق�����ص��د  يف  وه����ذا 
الوباء,  هذا  من  غريهم  ووقاية 

ولية  اأم��ن  م�صالح  ت�صع  كما 
حتت  الهاتفية  دعائمها  ب�صار 
عن  للتبليغ  املواطنني  ت�رصف 
خروقات  اأي  عن  اأو  التجمعات 
فالتبليغ  اجلزئي,  احلجر  لإج��راء 
والق�صاء  اجلميع,  م�صوؤولية 
تظافر  يتطلب  الوباء  هذا  على 

يحمينا. وعينا  اجلميع,  جهود 
وا�صتمرارا  �صلة,  ذي  �صياق  يف 
ل��ع��م��ل��ي��ات ت��ط��ه��ري وت��ع��ق��ي��م 
�صخرت  العمومية,  الم��اك��ن 
ب�صار  ولي����ة  م����ن  اأ م�����ص��ال��ح 
هذه  ملوا�صلة  اخلا�صة  معداتها 
فرتة  خ��الل  خا�صة  العمليات 
وتعقيم  لتطهري  ال�صحي  احلجر 
حد  وو�صع  العمومية  الأماكن 

.19 كوفيد  لنت�صار 
اأ . د 

على  وحفاظا  للجرمية  حماربة 
بالولية  املواطنني  و�صالمة  اأمن 
الولئية  امل�صلحة  �صجلت  اأدرار, 
الولية  باأمن  الق�صائية  لل�رصطة 
�صنة  م��ن  م��ار���س  �صهر  خ��الل 
الق�صايا  م��ن  جمموعة   2020
ق�صية  ت�صجيل16   يف,  متثلت 
املا�صة  واجلنح  باجلنايات  خا�صة 
 17 فيها  ت��ورط  بالأ�صخا�س 
ق�صية,   15 منها  حلت  �صخ�س 
 38 امل�صلحة  نف�س  �صجلت  و 
واجلنح  باجلنايات  خا�صة  ق�صية 
فيها  تورط  باملمتلكات  املا�صة 
ذاته  ال�صياق  ويف   , �صخ�س   30
خا�صة  ق�صية   11 ت�صجيل  مت 
ال�صيء  �صد  واجلنح  باجلنايات 

 21 ف��ي��ه��ا  ت����ورط  ال��ع��م��وم��ي 
وفيما  جميعها,  حلت  �صخ�س 
الق��ت�����ص��ادي��ة  اجل��رائ��م  يخ�س 
ق�صيتان  ت�صجيل  مت  وامل��ال��ي��ة 
كما  اأ�صخا�س,    03 فيهما تورط 
املخدرات  مكافحة  فرقة  �صجلت 
 09 امل�صلحة  لنف�س  التابعة 
ق�����ص��اي��ا خ��ا���ص��ة ب��امل��خ��درات 
ث���رات ال��ع��ق��ل��ي��ة ت��ورط  وامل���وؤ
جميعها,  حلت  �صخ�س   15 فيها
اأقرا�س   05 حجز  ثرها  اإ على  ومت 
 02 وحجز  العقلية  ثرات  املوؤ من 
رات��ن��ج  م��ن  غ���رام  و486  ك��ل��غ 

. لقنب ا
الرحمن عبد  بلوايف 

م�ستعملو الطريق االجتنابي باجللفة  
يطالبون باإعادة االعتبار له

االإطاحة مبروج املوؤثرات العقلية باالأغواط 

وايل اجللفة يوؤكد:

خ�س�سنا 11758 �سريرا ال�ستقبال اأي طاريء واأتابع تطبيق كل االإجراءات  

ج للموؤثرات  و�سع حد لن�ساط مروِّ
العقلية بب�سار 

تطبيق اإجراء احلجر اجلزئي 

اأمن ب�سار ي�سخر كافة اإمكانياته املادية والب�سرية لتنفيذ القرار

يف ح�سيلة ال�سرطة الق�سائية ل�سهر مار�س

واجلنح  باجلنايات  خا�سة  ق�سية   38
املا�سة باملمتلكات باأدرار 
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خلية متابعة مل�ساعدة البحارة املتاأثرين باإجراءات 
مكافحة كورونا بالعا�سمة 

حممد علي 
-----------------

بالنظر  و  اأنه  زروق��ي  واأو�صحت 
لالإجراءات التي مت �صبطها ملكافحة 
عدد  عمل  وترية  وتاأثر  كوفيد19- 
من  القطاع  ومهنيي  البحارة  من 
تن�صيب  موؤخرا  مت  الو�صعية,  هذه 
خلية متابعة تعمل حاليا على جمع 
امل�صاعدات التي ميكن ان تقدم لهذه 
هذا  جت��اوز  على  مل�صاعدتها  الفئة 

الظرف.
و�صع  مت  ان��ه  املتحدثة  وق��ال��ت 
فيما  امل�صاعدات  جلمع  �صندوق 
املوجهة  الإع��ان��ة  تكون  اأن  تقرر 
غذائية  مواد  �صكل  على  للبحارة 
يف  ���ص��ي�����رصع  وال��ت��ي  خمتلفة 
"اأق�صى  على  مل�صتحقيها  ت�صليمها 
املقبل  الأ�صبوع  من  بداية  تقدير" 
�صهر  ب��داي��ة  غاية  اإىل  وت�صتمر 
الفئة  اأن  الكرمي.وقالت  رم�صان 

التي  تلك  هي  بامل�صاعدة  املعنية 
ن�صاطها  م��زاول��ة  م��ن  تتمكن  مل 
ب�صبب  ال�صهرين  قاربت  مدة  منذ 
�صوء الأحوال اجلوية )اأي حتى قبل 
باجلزائر(   كورونا  فريو�س  انت�صار 
علق  الذين  البحارة  اإىل  اإ�صافة 
ال�صحي  احلجر  فرتة  خالل  عملهم 
زروقي  بالولية.وعادت  اجلزئي 
جلنة  تن�صيب  ان  على  للتاأكيد 

جاء  وال��ذي  اإليها  امل�صار  املتابعة 
�صمن  يندرج  ا�صتعجالية"  "ب�صفة 
فريو�س  انت�صار  مكافحة  اإجراءات 
على  ذل��ك  اأث��ر  ومتابعة  ك��ورون��ا 
البحري  ال�صيد  وقطاع  املهنيني 
مربزة  عامة,  ال�صيدية  واملنتجات 
اأهمية التكاتف والتعاون ميدانيا مع 
خمتلف �رصكاء القطاع وال�صلطات 
املحلية الولئية مل�صاعدة هذه الفئة.

عملية  لتنظيم  التح�صري  ويجري 
امل�صار  الت�صامنية  امل�����ص��اع��دة 
امل�صدر--  نف�س  ح�صب   -- اإليها 
املحتملني  امل�صاهمني  مع  بالتن�صيق 
بيع  ووك��الء  ال�صفن  جمهزي  من 
وموؤ�ص�صات  ال�صيدية  املنتوجات 
�صناعة ال�صفن وت�صدير املنتوجات 
مع  اأي�صا  وبالتن�صيق  ال�صيدية 
ورئي�س  الإدارية  املحطات  خمتلف 
ومدير غرفة ال�صيد البحري وتربية 
اأن  اجلزائر.ي�صار  لولية  املائيات 
ا�صدر  قد  كان  اجلزائر  ولية  وايل 
خالل هذا الأ�صبوع تعليمة تق�صي 
البحري  ال�صيد  ن�صاطات  ب��اإدراج 
الأ�صماك  وبيع  املائيات  وتربية 
ا�صتثنائها  مت  التي  الأن�صطة  �صمن 
خالل  الغلق  اإج��راءات  تطبيق  من 
ف���رتة احل��ج��ر ال�����ص��ح��ي اجل��زئ��ي 
�صمن  العا�صمة,  على  املفرو�س 
كورونا  فريو�س  مكافحة  تدابري 

امل�صتجد.

والئية  خلية  تن�سيب  موؤخرا  مت  اأنه  زروقي،  ربيعة  اجلزائر،  لوالية  املائيات  وتربية  البحري  ال�سيد  مديرة  ك�سفت 
مكافحة  باإجراءات  تاأثروا  الذين  القطاع  ومهنيي  للبحارة  مادية  الإعانات  االآجال  اأقرب  يف  وتوزيع  بتح�سري  مكلفة 

امل�ستجد. كورونا  فريو�س 

علق عملهم خالل فرتة احلجر ال�سحي

يف هبة ت�صامنية حتت �صعار خن�صلة 
تت�صامن مع ولية البليدة وكغريها 
الأمني  اأعطى  الوطن  ولي��ات  من 
وب��اإ���رصاف  خن�صلة  لولية  العام 
بوزيدي  علي  ال��ولي��ة  وايل  من 
القافلة  انطالق  اإ�صارة  اأم�س  انهار 
البليدة  ل�صكان  املوجهة  الت�صامنية 

تت�صمن خمتلف املواد الغذائية ذات 
كال�صميد,   , الوا�صع  ال�صتهالك 
يت  ز , طم لطما ا , ب حلبو ا , ينة لفر ا
اإ�صافة   , العجائن  وخمتلف  املائدة 
املطهرة  واملواد  التنظيف  مواد  اإىل 
وغريها من الأدوية ومناديل ورقية 
مبللة حفاظات من خمتلف الإحجام 

, هذا وقدرت  والأعمار 
املوجهة  احلمولة  ه��ذه 
لأه����ايل ال��ب��ل��ي��دة يف 
حمولة تزيد عن 14 طنا 
ي�صاف اإليها 14الف لرت 
من املواد املطهرة الأنفة 
ذكرها.   ونا�س  لزهاري

خن�سلة تت�سامن مع اأهايل و�سكان البليدة بقافلة           
         ت�سامنية

يف حمولة تزيد عن 14 طنا

غليزان  ولية  اأمن  م�صالح  متكنت 
بداية  من  الأخريين  اليومني  خالل 
احلجر اجلزئي على ولية غليزان من 
ت�صجيل عدة خمالفات لعدم اللتزام 
,منها  الو�صايا  بقرارات  اأ�صحابها 
مت  اأين  املنزيل  باحلجر  اللتزام  عدم 
حجز 97 دراجة نارية وتوقيف 140 
مركبة وحترير خمالفات لأ�صحابها,  
بالن�صبة  اأما  �صخ�صا,   46 بالإ�صافة 
دراجة  منت  على  �صخ�صني  لتنقل 
نارية مت توقيف وحجز  06 دراجات 

مديرية  م�صالح  بيان  وح�صب  نارية 
 03 ت�صجيل  مت  فقد  الولئي  الأمن 
خمالفات ملخالفة اأ�صحابها القرارات 
عدم  يخ�س  فيما  اأم��ا  الإداري����ة, 
ت�صجيل  مت  الأم��ان  مب�صافة  اللتزام 
نف�س  ويف  ال�صاأن  هذا  يف  خمالفتني 
للنقل  حافلة  توقيف  مت  ال�صياق 
ناقلني بدون رخ�صة   03 اجلماعي و 
ملخالفتهم القرارات الدارية ملجابهة 
فريو�س كورونا كوفيد19.              
                                      اأبو ع�صام

و�سع 97 دراجة نارية باملح�سر 
بغليزان 

ا�رصف اأمني اأبو بكر بوري�س الأمني 
اإعطاء  على  غليزان  لولية  العام 
الت�صامنية  القافلة  انطالق  اإ�صارة 
باملنطقة  الريا�س  مطحنة  م��ن 
متجهة  بالع�صل  ببلدية  ال�صناعية 
لتزويد  وذلك  البليدة  ولية  نحو 
املتواجدة  البليدة  الولية  �صكان 
املواد  مبختلف  ال�صامل  احلجر  يف 
املتكونة  القافلة  ال�صتهالكية 
 100 وت��ق��ل  �صاحنات   06 م��ن 
والفرينة  ال�صميد  مادتي  من  طن 
م��ادة  م��ن  طنا   20 اىل  اإ���ص��اف��ة 
العملية  اإطار  يف  تندرج  البطاطا 
م�صالح  اأطلقتها  التي  الت�صامنية 

مديريات  مع  وبالتن�صيق  الولية 
والغرفة  الجتماعي  الن�صاط 
الفالحية ومديرية التجارة وغريها 
الفالحة  م�صالح  اأب��دت  وقد  هذا 
هاته  مثل  تنظيم  يف  رغبتها 
وتزويد  املقبلة  الأي��ام  املبادرات 
اىل  بحاجة  ه��ي  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق 
من  وهذا  البطاطا  مبادة  م�صاعدات 
خمتلف  مع  الكامل  ت�صامننا  اجل 
اأي  الجتماعي  املجتمع  �رصائح 
اأن  هنا  ن�صري  مكان  اأي  ويف  كان 
بعملية  �صتتبع  الت�صامنية  العملية 

مماثلة ان تطلب الأمر ذلك .   
                                     ابو ع�صام

قافلة حمملة مبختلف املواد 
اال�ستهالكية من غليزان نحو البليدة

اتخذ اأمن ولية عني الدفلى, اعتبارا 
تاريخ   2020 اأفريل   02 يوم  من 
دخول تدابري احلجر ال�صحي اجلزئي 
العمومية  ال�صلطات  اأقرته  الذي 
بالولية جراء تف�صي وباء كورونا, 
الإجراءات القانونية �صد 21 �صائق 
يف  مب��ا  اأن��واع��ه��ا,  مبختلف  مركبة 
حتويل  كذا  و  نارية,  دراجات  ذلك 

الفئات  خمتلف  من  �صخ�صا   94
لتلك  خمالفتهم  ج��راء  العمرية, 
تطبيقها  على  ت�صهر  التي  التدابري 
م�صالح ال�رصطة عرب تراب الولية, 
ولية  اأم��ن  الإ���ص��ارة,  جتدر  و  هذا 
تاريخ:  من  واعتبارا  الدفلى,  عني 
تكييف  اأع��اد  اجل��اري,  اأفريل   05
يف  و�صعه  الذي  الأمني  خمططه 

نف�س  من  الثاين  اليوم  منذ  اخلدمة 
ال�صهر, بعد �صدور قرار جديد من 
ي�صمح  مبا  للبالد,  العليا  ال�صلطات 
الإجراءات  لتلك  ال�صارم  بالتطبيق 
زوال  الثالثة  ال�صاعة  من  بداية 
�صباحا  ال�صابعة  ال�صاعة  غاية  اإىل 
يت�صمن  حيث  امل��وايل,  اليوم  من 
عرب  ال�رصطي  ال��ت��واج��د  تكثيف 

كامل قطاع الخت�صا�س, ل �صيما 
عرب حماور الطرق الكربى, اإ�صافة 
اإىل مداخل و خمارج الأحياء بداخل 
اأمنية  حواجز  بن�صب  تدعم  املدن, 
اإ�صافية عرب عدد من ال�صوارع التي 
�صابق مرور  ت�صهد يف وقت  كانت 

املواطنني عربها.            
 خمتار برادع

توقيف 21 مركبة و حتويل 94 �سخ�سا ملقرات ال�سرطة بعني الدفلى 

فيما مت حترير 140 خمالفة

العام  الطريق  كتيبة  عنا�رص   متكن 
حجز  من  البي�َ���س  ولي��ة  باأمن 
333 كي�س فلفل اأ�صود �صعة 15 غ 
منتهي ال�صالحية و 35 علبة فالن 
ال�صالحية  منتهية  غ   100 �صعة  
35 علبة  87 كلغ حلوم حمراء و  و 
العملية  ال�صالحية  منتهية  �صمن 
كتيبة  م�صالح  مكنت  الأوىل 
333 كي�س  العام من حجز  الطريق 

غ  �صعة15  الأ���ص��ود  الفلفل  من 
منتهية ال�صالحية و35 علبة فالن 
ال�صالحية,  منتهية  غ   100 �صعة 
لبيع  جتاري  حمل  مراقبة  اإثر  على 
املواد الغذائية, على م�صتوى �صارع 
متكن  كما  بالبيَ����س.   التوفري 
عنا�رص ال�رصطة  من حجز  35 علبة 
�صمن منتهية ال�صالحية, �صعة 01 
على  مراقبة حمل جتاري  بعد  كلغ 

عملية  ويف  التوفري   حي  م�صتوى 
كلغ  اإثرها87   على   حجز  مت  ثالثة 
مراقبة  بعد  احل��م��راء  اللحوم  من 
حملني جتاريني لبيع اللحوم, ب�صبب 
بعد  و  املذابح,حيت  خ��ارج  الذبح 
قبل  من  احلمراء  اللحوم  معاينة 
للمقاطعة  التابع  البيطري  الطبيب 
اأن الكمية  اأكد  الفالحية بالبيَ����س 
لال�صتهالك  �صاحلة  امل��ح��ج��وزة 

للمنفعة  توجيهها  مت  اأين  الب�رصي 
الإجراءات  ا�صتكمال  بعد   . العامة  
الذين  املخالفني  �صد  القانونية 
ترتاوح اأعمارهم بني 33 و 49 �صنة 
و  �صدهم  ق�صائية  ملفات  اإجناز  مت 
الغري  الغذائية  املواد  كمية  توجيه 
على  لالإتالف  لال�صتهالك  �صاحلة 

م�صتوى مركز الردم التقني .
ل. ن��اجي 

حجز مواد ا�ستهالكية منتهية ال�سالحية و87 كلغ  حلوم حمراء بالبي�س 

جراء خمالفتهم تدابري احلجر ال�سحي اجلزئي

مت��ك��ن��ت م�����ص��ال��ح ام���ن ولي��ة 
اإغيل  دائ��رة  اأمن  يف  ممثلة  بجاية 
الأخ��ريي��ن  اليومني  خ��الل  علي 
يحرتف  ب�صخ�س  الإط��اح��ة  من 
بامل�رصوبات  ال�رصعي  غري  الجتار 
معتربة  كمية  حجز  مع  الكحولية 
العملية  وح���دة,   720 ب���  تقدر 
عنا�رص  تكثيف  ب��ع��د  ج���اءت 

اإقليم  عرب  للدوريات  ال�رصطة 
احرتام  مدى  ملراقبة  الخت�صا�س 
من  للحد  الغلق  لقرارات  التجار 
اأي��ن  ك��ورون��ا,  ف��ريو���س  انت�صار 
نوع  من  ملركبة  انتباههم  لفت 
جماورة  ولي��ة  رقم  حتمل  بيجو 
حاول �صائقها الإفالت من مراقبة 
الجتاه  بتغيريه  ال�رصطة  عنا�رص 

اتخاذ  وبعد  ال��ف��رار,  وحماولته 
الالزمة  الأمنية  الإجراءات  جميع 
مراقبتها  وبعد  املركبة,  اإيقاف  مت 
معتربة  بكمية  معباأة  باأنها  تبني 
تقدر  الكحولية  امل�رصوبات  من 
بوفور"   " نوع  من  وحدة   720 ب� 
بولية  للرتويج  موجهة  كانت 
وحتويل  حجزها  ليتم  جم���اورة, 

مركز  اإىل  �صنة   31 عمره  ال�صائق 
وقد  م��ع��ه,  للتحقيق  ال�����رصط��ة 
امل�صتبه  �صد  جزائي  ملف  اأجن��ز 
وتوزيع  نقل  ق�صية  لأج��ل  فيه 
ب��دون  الكحولية  امل�����رصوب��ات 
اجلهات  اإىل  حتويله  ومت  رخ�صة 

الق�صائية املخت�صة . 
ك . ت

االإطاحة مبروج امل�سروبات الكحولية بدون رخ�سة باإغيل علي  ببجاية 

متكنت �رصطة الأمن احل�رصي الرابع 
لأمن ولية تيزي وزو, من حجز 71 
املنتهي  املجمد  الدجاج  من  قنطارا 
ال�صالحية. وذكر بيان خلية الإعالم 
التي  العملية  اأن  الولئي,  لالأمن 
م�صالح  اأع��وان  مع  بالتن�صيق  متت 
النظافة  وم�صلحة  التجارة  مديرية 
اإطار  يف  جاءت  وزو,  تيزي  لبلدية 
امل�صتهلك  وحماية  الغ�س  قمع 
حجز  مت   2020 اأفريل   06 "بتاريخ 
املجمد غري  الدجاج   71 قنطارا من 
خمزنة  كانت  لال�صتهالك,  قابل 
ل�صاحب  ملك  تربيد,  غرفة  داخ��ل 
حمل بيع املاأكولت ال�رصيعة".  ليتم 
اإتالفها من قبل ال�صلطات املخت�صة 
امل�صلحة  اإىل  املتورط  حتويل  مع 
الق�صية  يف  ق�صائي  ملف  لجن��از 
بالتن�صيق مع وكيل اجلمهورية لدى 
اأخر  �صياق  وزو.  يف  تيزي  حمكمة 
الأربعاء  دائرة  اأمن  م�صالح  متكنت 
م�صتودع  مداهمة  بعد  اإيراثن  ناث 
 183 حجز  من  الأغ��ذي��ة  لتحزين 
وحدة من املنتوجات الغذائية ومواد 
كانت  ال�صالحية  منتهية  التنظيف 

موجهة للبيع 

وحجز اأزيد من 3 قناطري 
من الدجاج غري �سالح 

لال�ستهالك بفرجيوة مبيلة 
اأمن  عنا�رص  اأم�س   اأول  متكن  كما 
اأزيد  حجز  من  مبيلة   فرجيوة  دائرة 
غري  الدجاج  من  قناطري  ثالثة  من 
باأحد  الب�رصي  لال�صتهالك  �صالح 
مبدينة  البي�صاء  اللحوم  بيع  حمالت 
للبيع  معرو�صة  كانت  مبيلة  فرجيوة 
ح�صبما اأفاد به بيان �صادر عن خلية 
لدى  العامة  والعالقات  الت�صال 

م�صالح اأمن الولية . 
الق�صية  تفا�صيل    اأن  البيان  وذكر 
دائرة  اأمن  م�صالح  قيام  اإىل  تعود 
املفت�صية  مع  بالتن�صيق  فرجيوة 
وامل�صالح  ل��ل��ت��ج��ارة  القليمية 
التجارية  الفالحية مبراقبة للمحالت 
البي�صاء  اللحوم  لبيع  املخ�ص�صة 
اأحد  مراقبة  فرجيوة,واأثناء  مبدينة 
العثور  مت  املدينة  بو�صط  املحالت 
البي�صاء  اللحوم  من  كمية  على 
كلغ  و15  قناطري   03 ب�  وزنها  قدر 
من الدجاج غري مكتمل النمو, حيث 
غري  اأن��ه  الفالحة  م�صالح  اأك��دت 
الب�رصي,على  لال�صتهالك  �صالح 
املخالف  �صد  ملف  اإجن��از  مت  اإثرها 
لالإتالف  املحجوزة  الكمية  وحتويل 

ي�صيف البيان .
 بوجمعة مهناوي

حجز 71 قنطارا من الدجاج الفا�سد 
بتيزي وزو
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الن�سر ال�سعودي يريد براهيمي

اأكـــــد الأوروجــــــوايــــــاين لــويــ�ــس 
اأن  بر�سلونة،  مهاجم  �ــســواريــز، 
على  كانوا  الفريق  لعبي  جميع 
النادي  مل�ساعدة  ال�ستعداد  اأمت 
القت�سادية  الأزمة  ظل  يف  مادًيا، 
ــس  ــريو� ــة عـــن تــفــ�ــســي ف ــاجت ــن ال

كورونا.
مع  مقابلة  خــال  �سواريز،  وقــال 
ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة 
الكتالونية، ُن�سرت ام�س الأربعاء: 
بعدم  الفريق  اأع�ساء  جميع  "�سعر 
ب�سكل  ُذكرت  الق�سة  لأن  ارتياح، 
ل  الــاعــبــن  اإن  قــيــل  خــاطــئ.. 
املــال،  من  الكثري  خ�سم  يريدون 
واأزعــج  �سحيح  غــري  الأمـــر  ــذا  ه

اجلميع".
على  كــانــوا  "اجلميع  ـــل:  ـــس ووا�
لأق�سى  النادي  مل�ساعدة  ا�ستعداد 
�سديدة،  ب�سغوط  �سعرنا  ــد..  ح
نقوم  باأننا  ثقة  على  كنا  لكننا 

بواجبنا على اأكمل وجه".
عن  الإعان  تاأجيل  "مت  واأ�ساف: 
حتتاج  التي  الأرقام  ب�سبب  الأمر، 
ال�سهل  مــن  فلي�س  تــعــديــل،  اإىل 
 22-23 من  املخ�سوم  الأجر  حتديد 
بهدوء  مت  ذلك  اأن  واأعتقد  لعًبا، 
لعــب..  كل  وحمامي  النادي  بن 
ا�ستغرق الأمر بع�س الوقت للعثور 
وتنفيذها  احلــلــول،  اأف�سل  على 

ب�سكل �سريع".
واأبدى �سواريز ت�ساوؤمه اإزاء موعد 
طبيعتها،  اإىل  القدم  كــرة  ــودة  ع
اأن  ال�سعب  مــن  "�سيكون  قــائــا: 
تعود اللعبة مرة اأخرى يف �سورتها 
خال  ــام،  ت ــان  اأم ويف  الطبيعية، 
وقت قريب، لأن هناك الكثري من 
الأمور التي تغريت، و�سياأتي وقت 
وما  ال�سحيح  هو  ما  فيه  تعرف  ل 

هو غري ذلك".
الأمان  عدم  هو  يقلقك  "ما  وتابع: 

عدم  من  النا�س،  به  ي�سعر  الــذي 
�سنكون  متى  معرفة  على  القدرة 
وال�ستمتاع  اخلروج  على  قادرين 
ــرء  امل يقلق  ــا  م هـــذا  بــحــيــاتــنــا.. 

اليوم".
الأطفال  يكون  "عندما  واأردف: 
قادرين على الذهاب اإىل احلديقة 
من  يتمكنون  وعندما  لا�ستمتاع، 
واأقاربهم،  البع�س  بع�سهم  روؤيــة 
الأمــور  اإن  نقول  اأن  ن�ستطيع  هنا 

عادت لطبيعتها".

العودة

بعد  للفريق،  عودته  موعد  وعن 
يناير/ يف  اأجراها  التي  اجلراحة 
"عندما  قــال:  املا�سي،  ثان  كانون 
ب�سكل  ــات  ــب ــدري ــت ال يف  ـــارك  اأ�ـــس
�ساأكون قادًرا  اأنني  اأعتقد  طبيعي، 

على العودة للعب".

ال�سابق:  ليفربول  جنم  واأ�ــســاف 
قبل  مــن  دائــم  لتقييم  "اأخ�سع 
العاج  رئي�س  وجواجنو،  الأطباء 
املــ�ــســوؤول  وال�سخ�س  الطبيعي، 
ب�سكل  معي  كان  الذي  تاأهيلي  عن 

يومي، و�ساأكون دائًما ممتًنا له".
ووا�سل: "لي�س هناك موعد حمدد، 
لكن  التقييم،  على  الأمر  �سيعتمد 
قريبة  �ستكون  ــور  الأم اأن  اأعتقد 

طاملا التزمت بالتعليمات".
تكثيف  ــة  ــي ــان ــك اإم وبــخــ�ــســو�ــس 
ــاء املــو�ــســم، قــال:  ــه املــبــاريــات لإن
الــتــاريــخ،  على  ذلــك  "�سيعتمد 
والوقت الذي يتعن على كل دولة 

اإنهاء املباريات املتبقية فيه".
اأنت  قلت،  كما  "لكن  وا�ستدرك: 
الن�ساط،  �سيعود  متى  تــعــرف  ل 
لذلك ل تعرف ماذا �سيحدث لكرة 

القدم".
اإىل  ــه  ــث ــدي ح �ـــســـواريـــز  ووجـــــه 
ــا:  ــائ ــة، ق ــون ــل ــس ــر� ــري ب ــاه ــم ج
الهتمام  وهي  وا�سحة،  "الر�سالة 
بتنفيذ تعليمات ال�سلطات والبقاء 
اإذا بقي املرء يف املنزل  يف املنزل.. 

�سيعتني بنف�سه".
تــثــقــوا  اأن  "عليكم  ــــع:  ــــاب وت
يف  حالًيا  املــتــواجــدة  باملجموعة 
ما  وهو  املو�سم  اأنهينا  اإذا  الفريق، 
مًعا،  ننهيه  ف�سوف  جميًعا،  نريده 
هدف  اأجــل  من  ننا�سل  متحدين، 
الليجا  لقبي  حتقيق  وهــو  وا�سح، 

ودوري الأبطال".
من  الكثري  "بعد  بقوله:  وختم 
نواجهها  التي  ال�سيئة  الأوقــــات 
من  �سيكون  الــفــريو�ــس..  هــذا  مع 
بح�سد  ال�ستمتاع  �سروري  دواعي 

اللقبن".

لكرة  ــاين  ــب ــس الإ� ــــاد  الحت خـــرج 
حول  جديدة  بتو�سيات  الــقــدم، 
الليغا،  م�سابقة  عــودة  احتمالية 
ــف بــ�ــســبــب انــتــ�ــســار  ــوق ــت بــعــد ال
ب�سكل  اأثر  الذي  كورونا  فريو�س 
الألف  خملفا  اإ�سبانيا  على  كبري 

من حالت الإ�سابات والوفيات.
الثاثاء  اجتماعًا  الحتــاد،  وعقد 
باملثمر،  ر�سمي  بــيــان  يف  و�سفه 
ــاد  الحت مــ�ــســوؤويل  ح�سور  و�سهد 
الاعبن  ورابطة  الليغا  ورابطة 
�سيغة  ــاد  ــج لإي وجـــاء  ــبــان،  الإ�ــس

معينة ل�ستئناف امل�سابقة.
"عار�سنا  الحتـــاد:  بيان  واأ�ــســاف 
عقب  �ساعة   48 كل  اللعب  فكرة 
رابطة  وقبلت  امل�سابقة،  عــودة 
الأدنــى  احلد  يكون  بــاأن  الاعبن 
واأخرى،  مباراة  بن  �ساعة   72 هو 
اتفاقها  ــن  ع بــذلــك  ــت  ــع ــراج وت

الأخري مع الليغا"، موؤكداً اأن رئي�س 
اعترب  روبيالي�س  لوي�س  الحتــاد 
لاعبن  ال�سحية  الظروف  �سمان 

اأمرا غري قابل للتفاو�س.
فرتتي  تخ�سي�س  "�سيتم  وتابع: 
ملكافحة  املباريات،  اأثناء  ترطيب 
اللعب يف درجات احلرارة املرتفعة 
الــعــودة  ــال  ح يف  ال�سيف،  ــال  خ
ويونيو/ مــايــو/اأيــار  اأ�سهر  خــال 
حزيران ويوليو/متوز واأغ�سط�س/
اآب، حيث �سيتم منح اهتمام خا�س 
ــات يف احلــــرارة  ــاري ــب امل لإقـــامـــة 
ال�سديدة والرطوبة اللتن توؤثران 

على �سحة الاعبن".
الإ�سباين  ــدوري  ال رابطة  وكانت 
قد طرحت خطة مف�سلة يف وقت 
التدريبات  اإىل  لــلــعــودة  �ــســابــق، 
واملباريات رغم املخاوف من عدوى 
اإلزام الاعبن  كورونا، من �سمنها 

ــس الــريــا�ــســيــة  ــ� ــاب ـــداء امل ـــارت ب
الــذي  املطبخ  وغــلــق  ــازل،  ــن امل يف 
مبفتاح،  لاعبن  الوجبات  يقدم 

فقط  اثــنــن  لاعبن  والــ�ــســمــاح 
بدخول �سالة الألعاب البدنية.

ــل خــ�ــســائــر  ــس ــ� قــــد ت
ـــــــدوري الإجنـــلـــيـــزي  ال
اإىل  )الربميريليج(  املمتاز 
ف�سا  اإ�سرتليني  مليار  من  اأكرث 
حال  يف  اأنــديــة  عــدة  انهيار  عــن 

عدم اإكمال املو�سم الكروي.
الرئي�س  ما�سرتز،  ريت�سارد  واأو�سح 

التنفيذي لرابطة الدوري الإجنليزي 
الريا�سة  لق�سم  ر�سالة  يف  ذلك  املمتاز 
الإعام  وو�سائل  والرقمنة  والثقافة 

باحلكومة الربيطانية.
واأكد ما�سرتز يف اخلطاب اأنه لو مل يتم 
حل امل�ساكل التي �ستنجم عن اخل�سائر 
ــن الــ�ــســركــات  ــرية، فــالــكــثــري م ــب ــك ال

والفرق الكروية "�ست�سطر لاإغاق".
ــن تــرحــيــب الــفــرق  ــك دافـــع ع ــذل ول
التي  الربيطانية  احلكومة  باإجراءات 
رواتــب  مــن   80% مبوجبها  �ستدفع 
العاملن بال�سركة مقابل دفع ال�سركة 

لـ20%.
التي  "الإجراءات  اإن  ما�سرتز  وقــال 
اأعــلــنــت عــنــهــا احلــكــومــة مــوجــهــة 
لاقت�ساد باأ�سره، مبا يف ذلك كثري من 
التدريب  توفري  يف  العاملة  ال�سركات 

والتي تعتمد على موهبة النخبة".
ت�سريحات  تــعــجــب  مل  ذلــــك،  ـــع  وم
نايت،  جليان  الريا�سة  وزير  ما�سرتز، 
بالتوقف  الربميريليج  طالب  الــذي 
عن "الدفاع عما ل ميكن الدفاع عنه"، 
الأندية  اأن  يف  التفكري  اأن  اإىل  م�سريا 
امل�ساعدات  بـ"اعتدال"  ت�ستخدم 

احلكومية، يدعو لل�سخرية.

وكــانــت رابــطــة الــربميــريلــيــج قد 
اأجور  بخف�س  املا�سية  الأيــام  طالبت 
يعجب  مل  ــا  م وهــو   ،30% الــاعــبــن 
رابطة لعبي كرة القدم الإجنليزية، 
�سيتم  التي  للجهة  �سمان  وجود  لعدم 
ما  وهــو  اإليها،  ـــوال  الأم تلك  توجيه 
حت�سل  التي  بال�سرائب  اأي�سا  �سي�سر 
عليها احلكومة على الأجور، وبالتايل 

النظام ال�سحي العام.
ورحـــبـــت اأنــــديــــة مــثــل تــوتــنــهــام 
لدعم  احلكومة  باإجراءات  ونيوكا�سل 
حن  يف  الاعبن،  غري  من  عامليها 
يف  ولكن  البداية  يف  ليفربول  قبلها 
عن  تــراجــع  جماهريه  �سغوط  ظــل 

هذه اخلطوة.
يونايتد  مان�س�سرت  ــا  ــادي ن واأعـــلـــن 
يلجئا  لــن  اأنــهــمــا  �سيتي  ومان�س�سرت 

للم�ساعد احلكومية.

�سواريز: " ق�سـة الرواتب اأزعجتنا.. والكثري تغري
 يف كرة القدم "

�سروط جديدة لالحتاد االإ�سباين من اأجل ا�ستئناف الليغا

رابطة الربميريليج ترحب باإجراءات احلكومة الربيطانية

اإطالق حملة "البليدة مان�سيناك�س" لبيع م�ستلزمات العبي 
الفريق الوطني مل�ساعدة العائالت املعوزة

"البليدة  ــادرة  ــب م ـــاق  اإط ــرا  ــوؤخ م مت   
م�ستلزمات  بع�س  لبيع  مان�سيناك�س" 
لعبي الفريق الوطني لكرة القدم عرب 
مل�ساعدة  عائداتها  ا�ستغال  و  الأنرتنت 
التي  البليدة  بولية  املعوزة  العائات 
ح�سبما  الكلي،  ال�سحي  للحجر  تخ�سع 

ذكره الثاثاء �ساحب هذه املبادرة.
الإحتادية  يف  ال�سابق  امل�سوؤول  واأو�سح 
ــه قــام يف  ــادل حاجي اأن اجلــزائــريــة، ع
حملة  بــاإطــاق  اجلـــاري  ال�سهر  بــدايــة 
"البليدة  اأو  مان�سيناك�س"  "البليدة 
ــل  ــتــوا�ــس ال و�ــســائــل  ــى  ــل ع دونايت" 
يف  امل�ساركة  بهدف  وذلــك  الجتماعي 
الولية  ت�سهدها  التي  الت�سامنية  الهبة 
 24 يف  عليها  ال�سحي  احلجر  فر�س  منذ 
انت�سار فريو�س  الفارط للحد من  مار�س 

كورونا.
احلملة  ــذه  ه اأن  حاجي  ال�سيد  وقــال 

تتمثل يف بيع بع�س م�ستلزمات الاعبن 
الوطني  للفريق  ال�سابقن  اأو  احلالين 
ب�سفته  انــه  اإىل  م�سريا  الــقــدم،  لكرة 
اجلزائرية  الحتادية  يف  �سابق  م�سوؤول 

من  بالعديد  ات�سل  قــد  الــقــدم  لــكــرة 
ــــارل جمــاين  ــــرار ك ــن عــلــى غ ــب ــاع ال
بوقرة  وجميد  �سوداين  هال  والعربي 
انخرطوا بفرحة  الذين  ورفيق �سايفي 

كبرية يف هذه املبادرة اخلريية.
م�ستلزمات  عـــدة  جــمــع  ـــه  اأن واأ�ـــســـاف 
بالإ�سافة  الاعبن  طرف  من  موقعة 
التي  ال�سخ�سية  امل�ستلزمات  بع�س  اإىل 
)اأقم�سة  كذكريات  بها  حمتفظا  كــان 
قفازات  قدم،  كرات  اأحذية،  ريا�سية، 
وغريها( وعر�سها للبيع عرب الأنرتنت 
لقيت  املبادرة  اأن  موؤكدا  اأموالها،  جلمع 
جتاوبا كبريا من طرف املواطنن الذين 
يت�سلون من خمتلف وليات الوطن ومن 
هذه  مــن  بع�س  ل�سراء  وكــنــدا  اأوروبــــا 

املقتنيات.
واأ�ـــســـار �ــســاحــب املـــبـــادرة الــتــي جتــري 
"نا�س اخلري" اإىل  بالتن�سيق مع موؤ�س�سة 
اأن احلملة ت�ستهدف مبدئيا م�ساعدة ما 
خ�سو�سا  تقطن  عائلة   300 عن  يقل  ل 

باملناطق النائية لولية البليدة.

قررت الرابطة املحرتفة لكرة القدم اأن ترفع اإىل 
ال�سندوق  يف  م�ساهمتها  جزائري  دينار  مليون   30
الحتــاديــة  اأنــ�ــســاأتــه  الـــذي  بالت�سامن،  اخلــا�ــس 
فريو�س  مكافحة  اإطار  يف  القدم  لكرة  اجلزائرية 
كورونا امل�ستجد )كوفيد19-(، ح�سبما اأكدته هذه 
الهيئة الكروية على موقعها الر�سمي يوم الثاثاء.
خال  قامت  قد  الرابطة  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
مت  الـــذي  التنفيذي  ملكتبها  الخـــري  الجــتــمــاع 
املوجهة  م�ساهمتها  بتحديد  املا�سي  الأربعاء  يوم 
الــذي  الت�سامنية  بامل�ساعدة  اخلــا�ــس  للح�ساب 

فتحته الحتادية ب10 مليون دينار.
رفع  قــرار  اأن  الكروية  الهيئة  لهذه  بيان  اأكــد  و 
"قد اتخذته الرابطة بعد عملية ت�ساور  امل�ساهمة 
دعيت  التي  املحرتفة  الأوىل  الرابطة  نــوادي  مع 
للم�ساهمة يف هذه احلركة الت�سامنية حيث تلقى 
ودعموا  بارتياح  املــبــادرة  هــذه  الــروؤ�ــســاء  جميع 

م�سعى الرابطة و الحتادية".
"ال20  اأن  للمناف�سة،  امل�سرية  الهيئة  اأو�سحت  كما 
مليون دينار الإ�سافية �سيتم اقتطاعها من الف�سل 
هذا  اقتطاع  و�سيتم  التلفزية  باحلقوق  اخلا�س 
�سيتم  التي  امل�ستقبلية  املبالغ  من  بعد  فيما  املبلغ 

دفعها لاأندية".
الكرمي  عبد  الرابطة  رئي�س  اأ�سار  ال�سدد  هذا  يف 
مدوار اليوم الثاثاء لو�سائل الإعام "انه �سيت�سل 
ت�سمح  �سيغة  اإيــجــاد  اجــل  من  الأنــديــة  بروؤ�ساء 
الوطنية  للتلفزة  املالية  املداخيل  من  انطاقا 
الرابطة  م�ساهمة  بــزيــادة   ،2019-2020 مو�سم 

املحرتفة لكرة القدم".

يا�سن  القطري  الريان  لعب  �سم  يف  يرغب  فيتوريا،  روي  ال�سعودي،  الن�سر  نادي  مدرب  اأن  �سحفية  تقارير  اأ�سارت 
براهيمي خال فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة.

واأ�سارت امل�سادر اإىل اأن الن�سر يريد �سم براهيمي ليكون بديا عن النيجريي اأحمد مو�سى الذي يح�سل على 7 ماين 
يورو يف املو�سم.

وذكرت �سحيفة برتغالية اأنه ميكن اأن ين�سم براهيمي اإىل الن�سر بدل من املهاجم النيجريي املعروف اأحمد مو�سى، 
الذي يح�سل على راتب �سنوي قدره �سبعة ماين يورو، ويعترب مبلًغا مبالًغا فيه نظًرا اإىل الأداء املقدم حتى الآن.

ماين: �ساأتقبل حرمان 
ليفربول من الربميريليج

�سان جريمان ير�سم خطة 
جديدة لالإيقاع مببابي

ماندي يف قلب �سراع 
اإجنليزي اإ�سباين للظفر 
بخدماته املو�سم القادم

اإنه  مــاين،  �ساديو  ال�سنغايل  ليفربول،  جنم  قــال 
�سيتفهم الو�سع، يف حال حرمان فريقه من التتويج 
بلقب الدوري الإجنليزي املمتاز، هذا املو�سم، حتت 

�سغوط تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد.
نقطة  بـ25  امل�سابقة،  �سدارة  يف  ليفربول  ويبتعد 
ب�سدة  اقرتب  حيث  �سيتي،  مان�س�سرت  و�سيفه  عن 
من ح�سد لقب الربميريليج، للمرة الأوىل منذ 30 
عاًما، لكن الدوري لن ُي�ستكمل اإل اإذا اأ�سبح الو�سع 

اآمًنا.
ملوقع  ت�سريحات  خال  ال�ساأن،  هذا  يف  ماين  وقال 
"talk sport": "اأرغب يف الفوز باملباريات والتتويج، 
هذا ما اأحبه.. لكن مع الو�سع احلايل، مهما يحدث، 

�ساأتفهم الأمر".
لكنه  لليفربول،  بالن�سبة  �سعب  "الأمر  واأ�ساف: 
اأ�سد �سعوبة على العديد من املاين حول العامل، 
اأفراًدا من عائاتهم، وهذا  اأ�سخا�س فقدوا  فهناك 

هو املوقف الأكرث تعقيًدا".
هو  هذا  يل،  "بالن�سبة  الترياجنا:  اأ�سد  وا�ستطرد 
لكن  العام..  هذا  باللقب  الفوز  يف  اأرغــب  حلمي، 
من  جزء  هذا  الأمر..  �ساأتقبل  ذلك،  يحدث  مل  اإذا 

احلياة، واآمل اأن نتوج العام املقبل".

هو  مبابي  كيليان  الفرن�سي  النجم  م�ستقبل  يعد 
جريمان  �سان  باري�س  نادي  لإدارة  ال�ساغل  ال�سغل 

يف الوقت الراهن، مع اقرتاب عقده من نهايته.
الأربعاء،  ام�س  فرن�سي،  �سحفي  تقرير  وك�سف 
جريمان،  �سان  باري�س  يخطط  جديد  عر�س  عن 
جتديد  اإقــنــاعــه  اأجـــل  مــن  مبابي  اإىل  لتقدميه 

تعاقده.
وينتهي عقد مبابي )21 �سنة( مع �سان جريمان، يف 
قوي  باهتمام  الاعب  يحظى  بينما   ،2022 �سيف 
من ريال مدريد الطامح ل�سم الاعب �سواء بنهاية 

املو�سم احلايل، اأو الذي يليه.
�سان  فاإن  الفرن�سي،   "le10sport" موقع  وبح�سب 
حديقة  مبلعب  مبابي  اإبقاء  يف  يرغب  جريمان 

الأمراء حتى �سيف 2025.
وما  الراتب،  هو  ذلك  كل  من  الأهــم  اأن  اإىل  واأ�سار 
يفكر  لذلك  مو�سم،  كل  مبابي  كيليان  �سيتقا�ساه 
لنجمه  احلايل  الراتب  م�ساعفة  يف  جريمان  �سان 

ال�ساب لل�سغط عليه من اأجل اإقناعه بالتجديد.
�سان  مــع  مــبــابــي  ويــتــقــا�ــســى 

جريمان حالًيا ما يقرب من 
�سنويا. يورو  مليون   20

هناك  اأن  بالذكر  جدير 
اأن  اإىل  اأ�سارت  قد  تقارير 
لن  جــريمــان  �سان  باري�س 

ــل  ــي رح يف  ميـــانـــع 
ــــــــــه  ــــــــــم جن

يلي  ز ا لرب ا
دا  نيمار 

اأجــل  مــن  �سيلفا، 
ــــب  تــــوفــــري رات
الــــتــــجــــديــــد 

ملبابي.

مدافع  ماندي  عي�سى  اجلزائري  الــدويل  يتواجد 
عديد  بن  �سراع  قلب  يف  ال�سباين،  بيتي�س  ريال 
للتعاقد  اإ�سبانيا  اآخر من  اإجنلرتا وفريق  الفرق يف 
تقارير  ذكــرتــه  مــا  ح�سب  ــادم،  ــق ال املــو�ــســم  معه 

اإعامية ا�سبانية.
ديبورتيفو”  “ا�ستاديو  �سحيفة  مــوقــع  ــار  ــس واأ�
لعدة  اجلزائري  الــدويل  امتاك  اإىل  الإ�سبانية، 
عن  الك�سف  دون  اإجنليزية  اأنــديــة  من  عرو�س 
�سيلعب ماندي  اأنه وبن�سبة كبرية  اأ�سمائها، موؤكدا 
كانت  وقــت  يف  الــقــادم،  املو�سم  “الربميرليغ”  يف 
عديد امل�سادر الإعامية يف اإ�سبانيا قد ك�سفت عن 
واأر�سنال  هام  ووي�ست  فيا  اأ�ستون  من  كل  رغبة 
مع  الاعب  تاألق  بعد  مبا�سرة  ماندي  ا�ستقدام  يف 
النادي الإ�سباين املو�سم املا�سي وفر�س نف�سه كاأحد 

اأف�سل املدافعن يف “الليغا”.
ديبورتيفو”،  “اأملوندو  ل�سحيفة  ووفــقــا  هــذا 
ت�سم  م�سغرة  قائمة  �سمن  يوجد  مــانــدي،  ــاإن  ف
مدريد،  اأتلتيكو  نــادي  طاولة  على  مر�سحن   5
غودين  دييغو  الأوروغــوايــاين  رحيل  لتعوي�س 

خال فرتة النتقالت ال�سيفية املقبلة.
واأ�ساف ذات امل�سدر اأن مدرب الفريق، الأرجنتيني 
بـ4  خمت�سرة  قائمة  و�ــســع  �سيميوين،  دييغو 
فرتة  خال  اأحدهم  مع  التعاقد  بهدف  مدافعن 
الربازيلي  وهــم  املقبلة،  ال�سيفية  النــتــقــالت 
الإ�ــســبــاين،  فالن�سيا  جنــم  باولي�ستا  غابرييل 
والفرن�سي  خيتايف،  لعــب  دجيني  والطوغويل 
عي�سى ديوب، جنم و�ست هام الإجنليزي، وال�سربي 
نيكول ميلينكوفيت�س، لعب فيورنتينا الإيطايل، 

قبل اأن ين�سم ماندي لتلك القائمة.
ان�سمامه  منذ  كبريا  تــطــّورا  ماندي  اأداء  و�سهد 
ريال  بوابة  من   2016 عــام  يف  الإ�سباين  للدوري 
بيتي�س، وهو ما جعله حمط اهتمام نادي العا�سمة 

الإ�سبانية.
�ساحب الـ28 عاما ان�سم اإىل ريال بيتي�س يف �سيف 
بلغت  �سفقة  يف  الفرن�سي،  رمي�س  من  قادما   2016
احلايل  العقد  ويت�سمن  يورو.  مليون   2.8 قيمتها 
مليون   30 يبلغ  جزائيا  �سرطا  اجلزائري  للمدافع 
لأتلتيكو  الن�سمام  يف  حظوظه  �سيدعم  ما  يورو، 
“الربميرليغ”  اأندية  اأحد  اإىل  اأو النتقال  مدريد، 

الراغبن يف انتدابه.
 134 يف  ماندي  �سارك  بيتي�س،  مع  جتربته  وطوال 
�سناعة  بن  ما  اأهـــداف   7 يف  فيها  اأ�سهم  مــبــاراة، 
وت�سجيل. كما لعب املدافع املحوري دورا كبريا يف 
فوز املنتخب الوطني بكاأ�س الأمم الأفريقية 2019 
التي اأقيمت موؤخرا مب�سر، حيث �سكل ثنائيا قويا 
يف  ال�سعودي،  ال�سباب  جنم  العمري،  بن  جمال  مع 

قلب الدفاع.
�سيف  يف  بيتي�س  ريــال  مع  ماندي  عقد  وينتهي 
2021، ما يتيح له التوقيع لأي فريق خال فرتة 
النتقالت ال�ستوية املقبلة، والنتقال اإىل �سفوفه 

ب�سكل جماين يف ال�سيف التايل.
�سحيفة  نقلتها  اإ�سبانية  �سحفية  لتقارير  ووفقا 
“ماركا”، فاإن بيتي�س ي�سعى منذ عدة اأ�سهر لتمديد 
 ،2023 عقد ماندي ملو�سمن اإ�سافين، حتى �سيف 
طاولة  على  للجلو�س  موعد  على  الطرفان  وكــان 
انت�سار  اأن  اإل  املن�سرم،  ال�سهر  خال  املفاو�سات 
فريو�س كورونا امل�ستجد وتوقف الدوري ال�سباين 

اأجل املوعد.
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االحتالل يزعم: حّوامة 
من غزة اخرتقت 

االأجواء لـ100 مرت
الحتالل  ق��وات  ب��اأن  العربي  الع��الم  اأف��اد 
من  حوام�ة  اخ��رتاق  ر�صدت  الإ�رصائيلي 
مل�صافة  الغالف  لأج��واء  خانيون�س  منطقة 

100 مرت.
ال�صتطالع  طائرات  من  العديد  اأن  ويذكر 
ل��الأج��واء  اخرتاقها  ع��ن  اأع��ل��ن  واحل��وام��ات, 

املا�صي. العام  املحتلة 
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اأ�سرى فل�سطينيون

عماره بن عبد اهلل - كاتب جزائري
-----------------------------

خالفاتها  تتجاهل  بداأت  ودوله  العامل  �صعوب  كل    
جائحة  �صد  ال�صاملة  املعركة  لتوحيد  و�رصاعاتها 
ي�رص  الإ�رصائيلي,  الحتالل  يبقى  ولكن  كورونا, 
حتى يف  القبيح,  العن�رصي  وجهه  اإظهار  على  دائما 
مل  حيث  العامل,  بها  مير  التي  القا�صية  الظروف  هذه 
حيال  �صاكنا,  الإ�رصائيلي  الحتالل  �صلطات  حترك 
من  الآلف  �صفوف  يف  الفريو�س,  تف�صي  احتمال 

�صجونها.  يف  القابعني  الفل�صطينيني  الأ�رصى 
م�رصوعها,  عن  تتخلى  ل  فهي  اإ�رصائيل  اإل  نعم   
و�صلب  ال�صتيطان  تو�صيع  على  تعمل  و�صتظل 
�صجونها,  يف  الأ���رصى  ب��اآلف  والحتفاظ  القد�س 
اإىل  قادته  ل�صارع  �صمري,  الكيان  لهذا  كان  ولو 
ال�صن  كبار  وباخل�صو�س  ال�صجناء,  هوؤلء  اإطالق 
اإن�صانية  لدواع  والأطفال  والن�صاء  واملر�صى  منهم 
وكاأنه  هيهات  ولكن  العامل,  دول  اأغلب  فعلت  مثلما 
وكورونا  اإ�رصائيل  مواجهة  الفل�صطينيني  على  كتب 
الباحث  اأكده  ما  هذا  فعال  يرحم,  ل  عدو  وكالهما 
الأ�رصى  مركز  ومدير  الأ���رصى  بق�صايا  املخت�س 
اأن  بقوله  حمدونة,  راأف��ت  الدكتور  للدرا�صات 
يف  الوحيدة  تكاد  الإ�رصائيلي  الحتالل  �صلطات 
رغم  �صجونها,  يف  الأ�رصى  على  تتحفظ  من  العامل 
العاملية  احلقوقية  املنظمات  من  املتكررة  الدعوات 
ال�صجون  من  الفل�صطينيني,  الأ�رصى  عن  لالأفراج 
فريو�س  تف�صي  م��ن  الكبرية  امل��خ��اوف  ظ��ل  يف 
الكتظاظ  ب�صبب  الحتجاز  اأماكن  يف  كورونا 

العامل,  م�صتوى  على  ال�صحية  المكانيات  وفقر 
بك  فكيف  اإ�رصائيل..!  يا  عن�رصي  كيان  اأنت  نعم 
وخا�صة  اجلنائيني  ال�صجناء  عن  بالأفراج  تو�صي 
اأو  واح��د,  فل�صطينى  اأ�صري  عن  تفرج  ومل  اليهود 
اأو  الإداري,  العتقال  م�صمى  حتت  معتقل  حتى 
مري�س  بحق  حتى  اأو  العمر,  من  الثمانني  بلغ  لكبري 
من  حقيقية  خماطر  وج��ود  رغم  ال�رصطان  مبر�س 
اخلطر  ناقو�س  لدق  يدعونا  ما  وهذا  العدوى,  نقل 
على  لل�صغط  الدولية  املوؤ�ص�صات  ومنا�صدة 
الأ���رصى  عن  الإف���راج  ق�صد  الح��ت��الل  �صلطات 
الإ�رصائيلية,  ال�صجون  يف  الفل�صطينيني  واملعتقلني 
يف  الفريو�س  انت�صار  ب�صبب  العدوى  من  حت�صبَا 
املر�صى  الأ���رصى  من  املئات  ولوجود  ا�رصائيل, 
وطالب  ال�صن,  كبار  من  وع�رصات  مزمنة  باأمرا�س 
اخلدمات  وتعزيز  وال�صحية  الوقائية  الآليات  بتوفري 
من  للحد  وقائية  تدابري  واتخاذ  وال�صحية,  العامة 
تف�صي  مع  الإن�صانية  تعي�س  ال��ع��دوى.   انت�صار 
والتخبط  الفو�صى  من  حالة  كورونا  جائحة  وباء 
والهلع, نتيجة ما يبث عرب و�صائل الإعالم وو�صائل 
اأخبار ومعلومات فر�صت  التوا�صل الجتماعي, من 
الكاآبة واخلوف  اأن يعي�س يف حالة من  الإن�صان  على 
قول  حد  على  كوفيد19-"   " هو  فعال  املجهول,  من 
حول  الذي  لعراجي,  نورالدين  اجلزائري  الكاتب 
من  فيه  هيت�صكوكي,  ف�صاء  اإىل  الر�صية  الكرة 
�صمعت,  اأذن  ول  راأت  عني  ل  ما  واخل��وف  الرعب 
وكل  اأجرا�صها,  اأن��ذرت  قد  القيامة  اأه��وال  كاأنها 
الفاعل  الفريو�س  ليبقى  الخر,  عن  مناأى  يف  وطن 

عر�صه  يوا�صل  التاريخ  خ�صبة  ف��وق  الرئي�س 
الإبادي, دون اأدنى مقاومة من اأية قوة اأو اأي طرف, 
حقائق   " كوفيد19-   " فر�س  فجاأة  الله  �صبحان  يا 
متخلفة  اأو  اأكانت  متقدمة  العامل  دول  وجعل  جديدة 
تقف بدون اإرادة بل مكرهة, على م�صافة واحدة من 
حلماية  ال�صبل  اأجنع  عن  تبحث  ال�صتثنائي,  الو�صع 
لل�صالمة  والتاأهب  واليقظة  الوقاية  بنظام  مواطنيها 
العالقات  ومت�صابك  متداخل  فالعامل  فعال  ال�صحية, 
حقيقي  عاملي  عدو  كورونا  فايرو�س  ولأن  والتنقل, 
فلي�س  بع�س,  اإىل  بع�صها  الدول  ت�صتند  اأن  ولبد 
مبفردها.  الفايرو�س  مواجهة  ت�صتطيع  دولة  هناك 
وي�صتدعي  دولية  ق�صية  اأ�صبح  كورونا  فايرو�س 
حماية  لغر�س  ملواجهته  الدويل  والتفاعل  التعاون 
جمرد  لي�س  كورونا  خطرها,  من  والأمم  ال�صعوب 
هو  واإمن��ا  �صيا�صية  ق�صية  ولي�صت  ع��ادي  مر�س 
فهو  والأ���ص��ود  الأبي�س  ب��ني  يفرق  ل  فايرو�س 
العامل,  دول  كل  يف  الإن�صان  ي�صيب  هائج  فايرو�س 
يتطلب  وهنا  منه,  �صتنجو  دولة  هناك  اأن  يبدو  ول 
من املجتمع الدويل والإن�صاين على �رصورة تكثيف 
باحرتام حقوق  اإ�رصائيل  دولة  وال�صغط على  العمل 
لزيارة  وقانونية  طبية  دولية  جلان  وت�صيري  الإن�صان 
ظروفهم  على  والط��الع  ال�صجون,  يف  الأ���رصى 
انت�صار  ظل  يف  ال�صحية  واأو�صاعهم  العتقالية 
النداء املوجه خمتلف  القاتل, وهو ذات  وباء كورونا 
دول العامل التي تعي�س حروب و�رصاعات ب�رصورة 
ملجابهة  اجلهود  توحيد  حول   واللتفاف  القتال  وقف 

)كوفيد19-(. امل�صتجد  كورونا  فريو�س  واحتواء 

اإ�سرائيل وكورونا وكالهما عدو ال يرحم

م�صري  على  احلا�صلة  التخوفات  تتفاقم 
�صجون  يف  الفل�صطينيني  الأ�����رصى 
انت�صار  م��ع  الإ���رصائ��ي��ل��ي,  الح��ت��الل 
)كورونا(,  املُ�صتجد  كوفيد19  فريو�س 
اإدارة  من  متعمدة  مماطلة  ذل��ك  يرافق 
الوقائية  الإج��راءات  توفري  يف  ال�صجون 
بالإ�صافة  الأ�رصى,  اأق�صام  داخل  الالزمة 
لالكتظاظ املوجود يف �صجون الحتالل, 
بيئة مثالية لنت�صار  والذي بدوره يخلق 
اأعداد  لإ�صابة  ي��وؤدي  قد  مما  الفريو�س, 
هائلة من الأ�رصى خا�صة مع اإعالن اإدارة 
�صجانني,  اإ�صابة  عن  الحتالل  �صجون 
اإدارة  تقوم  اأن  من  وبدًل  اآخرين.  وحجر 
واإج���راءات  بتوفري  الح��ت��الل,  �صجون 
عمدت  الفريو�س,  انت�صار  ملنع  وقائية 
بحق  تنكيلية  اإج����راءات  فر�س  على 
اأ�صناف  ب�صحب  قرارها  منها  الأ���رصى, 
اأن��واع  ت�صمل  "الكانتينا"  من  عديدة 
هذه  يف  ال�رصوريات  من  تعد  منظفات 
مت  مار�س  اآذار/  �صهر  وخ��الل  املرحلة, 
فيما  فل�صطينيني  معتقلني  اأربعة  حجر 
ب�صبب  الرملة"  �صجن  "عيادة  ت�صمى 
ال�صتباه يف اإ�صابتهم بفريو�س )كورونا(, 
م�صاب  وجود  عن  الك�صف  بعد  وذلك 
حيث  تكفا"  "بتاح  حتقيق  مركز  داخ��ل 
الأربعة  الأ���رصى  واأك��د  فيه,  ت��واج��دوا 
اأنهم مل يخ�صعوا لأخذ عينات, واقت�رص 
حرارتهم  درج��ة  قيا�س  على  فح�صهم 
كل  ومع  غري,  ل  فقط  اليوم  يف  مرتني 
اأن قوات الحتالل  اإل  الراهنة  التخوفات 
بحق  اليومية  العتقال  عمليات  توا�صل 

مبا�رصة  وتقوم  الفل�صطينيني,  املواطنني 
ويف  احلجر.  يف  بو�صعهم  اعتقالهم  بعد 
الإفراج  مت  مار�س  اآذار/  من  ال�31  تاريخ 
من  �رص�صور  الدين  نور  الأ�صري  عن 
الفحو�س  اأثبتت  والتي  "عوفر",  �صجن 
)كورونا(,  بفريو�س  م�صاب  اأنه  الطبية 
والقلق  اخلوف  الذي خلق حالة من  الأمر 
"عوفر"  �صجن  يف  الأ�رصى  �صفوف  بني 
"عوفر"  �صجن  يف  الأ���رصى  ق��ام  حيث 
ل��الإدارة  املطالبات  من  جمموعة  برفع 
ومتثلت  �صالمتهم,  على  احلفاظ  اأجل  من 
بفح�س كافة الأ�رصى يف جميع الأق�صام, 
الذي  الق�صم  وهو   )14( ق�صم  اأن  خا�صة 
اإىل  بالإ�صافة  املحرر,  الأ�صري  فيه  تواجد 
ق�صم الأ�رصى الأ�صبال ق�صم )13(, وذلك 
من  اأ�صريين  خمالطة  من  التاأكد  بعد 
الأ�صبال للمحرر �رص�صور, كما وطالب 
الأ�رصى يف خف�س م�صتوى الحتكاك مع 
العدد على كل غرفة  كاإجراء  ال�ّصجانني, 
ال�ّصجانني  اختالط  دون  الكامريات,  عرب 
النوافذ  فح�س  ي�صبح  واأن  بالأ�رصى, 
اإىل  ال�ّصجانني  دخ��ول  دون  اخل��ارج  من 
ال�صجون  اإدارة  قامت  وبدورها  الغرف, 
بعزل الأ�رصى يف ق�صم )14( وحجر ونقل 
ت�صعة اأ�رصى من بينهم, دون اأخذ عينات 
درجة  قيا�س  على  واقت�رصت  منهم, 
الأ�صبوع  يف  اأنه  يذكر  فقط.  حرارتهم 
الأول من �صهر اآذار, اأوقفت اإدارة �صجون 
الحتالل, جميع زيارات الأهل واملحامني 
لالأ�رصى الفل�صطينيني, م�صرية اإىل اأن هذا 
كوفيد19,  فريو�س  من  للوقاية  الإجراء 

وقائية  اإجراءات  اأي  دون  بذلك  واكتفت 
تاأجيل  ومت  كما  الأق�صام,  داخ��ل  اأخ��رى 
احلال  هو  كما  الأ����رصى,  حماكم  كافة 
الذين  املعتقلني  من  للعديد  بالن�صبة 
توجه  مل  الذين  اأو  للتحقيق  يخ�صعون 
ميثلون  الذين  اتهام, والأ�رصى  لوائح  لهم 
من  ممنوعون  جلل�صاتهم,  املحكمة  اأم��ام 
وُي�صمح  حماميهم,  مع  املبا�رص  الت�صال 
باإجراء مكاملات هاتفية بينهم وبني  فقط 
املحامني. ويف ذات ال�صياق, ما تزال اإدارة 
اأر�صية  خطوط  توفري  ترف�س  ال�صجون 
التوا�صل  اأج��ل  من  لالأ�رصى  عمومية 
ولكن  عليهم,  والطمئنان  عائالتهم  مع 
الأ���رصى  م��ن  قليل  لعدد  ال�صماح  مت 
�صغط  بعد  عائالتهم  مع  بالتوا�صل 
الوحيدة  واجلهة  احلقوقية,  املوؤ�ص�صات 
الأ�رصى  مع  بالتوا�صل  لها  ُي�صمح  التي 
وزي��ارة  املبا�رص  الت�صال  خ��الل  م��ن 
لل�صليب  الدولية  اللجنة  هي  الأ���رصى, 
القدرة  عدم  من  الرغم  وعلى  الأحمر, 
ظروف  حول  ملعلومات  الو�صول  على 
الحتالل  �صجون  جميع  يف  العتقال 
املوؤ�ص�صات  تتلقاه  ما  اأن  اإل  الإ�رصائيلي, 
وتتابعه ُيظهر حالة من ال�صتهتار تنفذها 
اإدارة �صجون الحتالل بحق الأ�رصى, وما 
يوؤكد ذلك مماطلتها يف توفري احلد الأدنى 
رغم  الآن,  حتى  الوقاية  متطلبات  من 
املوؤ�ص�صات  وجهتها  التي  النداءات  كل 

احلقوقية الفل�صطينية.

)700( اأ�سري مري�س يواجهون 
ال�ّسجان وفريو�س )كورونا(

وباء  العامل  فيه  يواجه  الذي  الوقت  يف   
اإمكانيات,  من  اأوتي  ما  بكل  )كورونا( 
التي  الح��رتازي��ة  الإج���راءات  ظل  ويف 
تتخذها الأر�س ملحاربة الفريو�س, يعاين 
قرابة 5000 اأ�صري فل�صطيني, من ظروف 
�صعبة اأدنى ما ميكن اأن تو�صف به باأنها 
الذي  الأمر  �صحية,  وغري  اإن�صانية  غري 
يزيد من خماوف انت�صار هذا الوباء بينهم, 
ل�صيما الأ�رصى املر�صى, وعددهم )700( 

ال�صحية  الظروف  هذه  ظل  ويف  اأ�صري. 
الأ���رصى,  منها  يعاين  التي  ال�صعبة 
اإجراءات  ال�صجون بكل  اإدارة  وعدم قيام 
التنظيف  مواد  توفري  ورف�صها  الوقاية, 
ت�صجيل  من  املخاوف  تزداد  واملعقمات, 
اإ�صابات بالفريو�س, ل�صيما بني الأ�رصى 
من  يعانون  الذين  ال�صن  وكبار  املر�صى 
من  خمتلفة  واأمرا�س  املناعة  يف  نق�س 
منهم  والقلب,  والكلى  ال�رصطان  بينها 
ماأ�صاوية  بظروف  يقبعون  اأ�صرياً    )16(
فيما ت�صمى "بعيادة �صجن الرملة" والتي 
"بامل�صلخ".وتفيد  الأ���رصى  عليها  ُيطلق 
1967م,  عام  ومنذ  اإنه  الر�صد,  تقارير 
بينهم  من  كان  اأ�صرياً   )222( اُ�صت�صهد 
�صيا�صة  نتيجة  اُ�صت�صهدوا  اأ�صرياً   )67(
ُت�صكل  والتي  املتعمد,  الطبي  الإهمال 
اإدارة  تنتهجها  التي  الأدوات  اأبرز  اأحد 
اأن  الأ�رصى, علمًا  �صجون الحتالل بحق 
اعتقالهم  قبل  ي�صتكوا  مل  منهم  العديد 
اأن  كما  �صحية,  م�صاكل  اأو  اأمرا�س  من 
جزء من الأ�رصى املر�صى اُ�صت�صهدوا بعد 
هذه  جّراء  عنهم  الإفراج  من  وجيزة  فرتة 
ال�صوامرة,  نعيم  كالأ�صريين  ال�صيا�صة, 
ت�صاوؤًل  ي�صع  الذي  الأمر  لبادة,  وزهري 
الأ���رصى  مواجهة  كيفية  على  كبرياً 
القا�صية  اعتقالهم  لظروف  املر�صى 

بالإ�صافة اإىل الفريو�س. 
مطالباتها  جت��دد  الأ����رصى  موؤ�ص�صات 
يف  اأ�رصى  عن  لالإفراج  العاجل  بالتدخل 
�صجون الحتالل ل�صيما املر�صى وكبار 
الإداري��ني,  واملعتقلني  والأطفال  ال�صن 
حمايدة  دول��ي��ة  جلنة  وج��ود  و����رصورة 
وطماأنة  الأ���رصى  معاينة  يف  ُت�صارك 
عائالتهم, ودعوة اأخرى لل�صليب الأحمر 
التوا�صل  يف  فعالية  اأكرث  بدور  بالقيام 
مع الأ�رصى, وعائالتهم, وال�صغط على 
اإدارة �صجون الحتالل بتوفري الإجراءات 
الفريو�س  انت�صار  ملنع  الالزمة  الوقائية 
بني  ات�صال  و�صيلة  الأ�رصى, وتوفري  بني 
الأ�رصى وعائالتهم يف ظل وقف زيارات 

العائالت واملحامني. 

خماوف انت�سار فريو�س )كورونا( بني �سفوف االأ�سرى تتفاقم
اأخبار فل�سطني

االأ�سريجمعة 
اإبراهيم اآدم

اأقدم اأ�سرى اأريحا
اأريحا,  مدينة  يف   ,1969 عام  اآدم  جمعة  ولد 
يف  وك���ان   ,31-10-1988 ي��وم  اعتقل 
املوؤبد  بال�صجن  عليه  وحكم  ع�رصة,  التا�صعة 
التكروري وحممود خربي�س. اأحمد  مع رفاقه 
زجاجات  باإلقاء  الأوىل  النتفا�صة  يف  قام 
الع�صكرية  ال�صيارات  على  امل��ول��وت��وف 
كافة  الإ�رصائيلي  اجلي�س  فاأغلق  الإ�رصائيلية, 
الإغالق  هذا  و�صدد  الغربية,  ال�صفة  مناطق 
املنازل  جميع  وفت�س  اأري��ح��ا,  مدينة  على 
عن  بحثًا  جماعية,  باعتقالت  وقام  تقريبًا 

احلارقة. الزجاجات  األقوا  �صبان  ثالثة 
ووح�صية  ب�صادية  تعذيبنا  جرى  جمعة:  يقول 
مهددين  وكنا  علينا,  القب�س  اإلقاء  حلظة  منذ 
اجلنود  يد  على  املبا�رص  والقتل  بالت�صفية 
معتقل  يف  يومًا   70 مدى  على  واملحققني 
منازلهم,  ن�صف  مت  وبالطبع  امل�صكوبية, 

عائالتهم. وت�رصيد 
داخ��ل  التوجيهي  درا���ص��ة  جمعة  اأن��ه��ى 
وح�صل  اجلامعية  درا�صته  واأكمل  ال�صجن, 
يف  املاج�صتري  ويدر�س  البكالوريو�س,  على 
�صوؤون  تخ�ص�س  باملرا�صلة  القد�س  جامعة 
اأمرا�س,  عدة  من  يعاين  اأنه  رغم  اإ�رصائيلية, 
وخ��ا���س م��ع الأ����رصى ك��اف��ة الإ���رصاب��ات 
اأجل حت�صني �رصوط  من  الطعام  عن  املفتوحة 

ال�صجون. يف  الإن�صانية  احلياة 
الأ�رصى:  �صوؤون  وزارة  اإىل  ر�صالة  يقول يف 
مرت  التي  واأملا  �صعوبة  املواقف  اأكرث  "اإن 
وفاة  هو  ال�صجن  يف  وج��ودي  خ��الل  علي 

اأمي".
هذا العتقال مل يكن الأول الذي يتعر�س له 
2-12- �صهور يف  ل�صبعة  اعتقل  فقد  جمعة, 
ومل   ,18-7-1988 يف  عنه  واأف��رج   ,1986
وحوكم  اعتقاله  مت  حتى  �صهور  ثالثة  يكمل 
"البا�س",  بعملية  عرفت  عملية  بعد  باملوؤبد, 
الوطني  التحرير  حركة  اإىل  ينتمي  كان  وقد 

فتح. الفل�صطيني 

معاناة االأ�سرى داخل �سجون االحتالل 
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اتهمها باالنحياز  لل�سني

ترامب يهدد منظمة ال�سحة العاملية بوقف 
اال�سرتاكات املالية االأمريكية 

قراءة: حممد علي
------------------ 

املتحدة  ال��ولي��ات  رئي�س  انتقد 
دون��ال��د ت��رام��ب م�����ص��اء ال��ث��الث��اء 
ال�صحة  منظمة  دارة  اإ بطريقة 
مهددا  كوفيد19-,  لوباء  العاملية 
املالية  ال���ص��رتاك��ات  دف��ع  بتعليق 

الأممية. املنظمة  لهذه  الأمريكية 
ال�صحايف  متره  موؤ خالل  ترامب  وقال 
حول  بي�س  الأ البيت  يف  اليومي 
ال��ولي��ات  يف  ال��وب��اء  ت��ط��ورات 
م��وال  الأ )دف��ع(  "�صنعلق  املتحدة 
امل��خ�����ص�����ص��ة مل��ن��ظ��م��ة ال�����ص��ح��ة 
مزيدا  يذكر  اأن  دون  من  العاملية", 

التفا�صيل. من 
لبث  ما  الأمريكي  الرئي�س  اأن  غري 
عن  تراجع  اأن  ذلك  من  دقائق  بعد 
يقرر  مل  ن��ه  اإ بقوله  الإع���الن  ه��ذا 
فقط  ي��ع��ت��زم  ب��ل  ال�����ص��داد  تعليق 
نا  "اأ وق��ال  الإمكانية.  ه��ذه  در���س 
بل  ذل��ك,  �صاأفعل  ن��ن��ي  اإ ق���ول  اأ ل 
واأ�صاف  الإمكانية".  هذه  �صندر�س 
"تبدو  العاملية  ال�صحة  منظمة  اأن 
اأمر  هذا  ال�صني.  نحو  للغاية  منحازة 
املتحدة  وال��ولي��ات  �صائب".  غري 
منظمة  متويل  يف  م�صاهم  اأكرب  هي 
ترامب  وك���ان  ال��ع��امل��ي��ة.  ال�صحة 
املنظمة  على  حادا  هجوما  �صن  قد 
يف  كتب  اإذ  الثالثاء  �صباح  الأممية 
"منظمة  اأن  ت��وي��رت  على  ت��غ��ري��دة 
 )...( حقا.  اأخفقت  العاملية  ال�صحة 
كبري  ب�صكل  ممولة  ن��ه��ا  اأ الغريب 

تركيزها  لكن  املتحدة  الوليات  من 
ال�صني". على  من�صب 

الأمريكي  الرئي�س  هجوم  ت��ى  واأ
الوقت  يف  مم��ي��ة  الأ املنظمة  على 
وفيات  ح�صيلة  فيه  تخطت  ال��ذي 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  كوفيد19- 
امل�صابني  عدد  بلغ  حني  يف  لفا  اأ  11
 385 من  اأكرث  البلد  هذا  يف  بالوباء 

م�صاب. األف 
�صتيفان  داف����ع  ن��ي��وي��ورك  ويف 
الأم��ني  با�صم  املتحدث  دوج��اري��ك 
ن��ط��ون��ي��و  ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة اأ
ال�صحة  منظمة  داء  اأ عن  غوتريي�س 
ثيوبي  الأ العام  ومديرها  العاملية 
غيربيي�صو�س.  ده��ان��وم  اأ تيدرو�س 
"بالن�صبة  ن���ه  اإ دوج��اري��ك  وق���ال 
الوا�صح  فمن  ال��ع��ام  م���ني  الأ اإىل 
ال��ع��امل��ي��ة  ال�����ص��ح��ة  م��ن��ظ��م��ة  اأن 
قامت  تيدرو�س  الدكتور  بقيادة 
كوفيد19-  يخ�س  مبا  هائل  بعمل 
الطبية  املعدات  ماليني  باإر�صالها 
دول  وم�صاعدتها  لدعمها,  دول  اإىل 
اإر�صادات  وبتوفريها  التدريب,  عرب 

. ملية" عا

عن  تخرج  العاملية"  "ال�سحة 
ووعيد  تهديد  بعد  �سمتها 

ترامب!
العاملية  ال�صحة  منظمة  انتقدت 
الرئي�س  خ��ط��ة  الأرب���ع���اء  م�����س  اأ
لتعليق  ترامب  دونالد  الأمريكي 
م�����ص��اه��م��ات ح��ك��وم��ة ال��ولي��ات 

خلفية  على  ميزانيتها  اإىل  املتحدة 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  تف�صي  اأزم����ة 

"كوفيد19-". امل�صتجد 
وق���ال م��دي��ر ال��ف��رع الأوروب�����ي 
املتحدة,  ل��الأمم  التابعة  للمنظمة 
�صحفي  موجز  ثناء  اأ كلوغي,  هان�س 
على  ردا  الأرب��ع��اء,  ال��ي��وم  ع��ق��ده 
الأخرية  ترامب  تعليقات  عن  ال  �صوؤ
حتى  نواجه  نزال  "ل  ال�صاأن:  بهذا 
اجل��ائ��ح��ة,  م��ن  ح���ادة  م��رح��ل��ة  الآن 
خلف�س  منا�صبا  لي�س  الوقت  وه��ذا 
كبري  داف��ع  جانبه,  من  التمويل". 
للمنظمة,  العام  الأمني  م�صت�صاري 
املنظمة  عالقات  عن  يلوارد,  اأ برو�س 
ترامب  اتهامات  ورف�س  ال�صني,  مع 
لبكني.  العاملية"  "ال�صحة  بانحياز 
مع  التعاون  اأن  امل�صوؤول  واأو�صح 
كل  اإىل  "الو�صول  بغية  ال�صني 
من  املبكرة  امل��راح��ل  يف  ميكن"  ما 
حرجة,  باأهمية  يحظى  كان  اجلائحة 
الذي  اجلديد  الفريو�س  درا�صة  بغية 
مدينة  م��ن  ال��ع��امل  يف  تف�صيه  ب��داأ 
دي�صمرب  اأواخ��ر  ال�صينية  ووه��ان 

ملا�صي. ا

من  حتذر  العاملية"  "ال�سحة 
يف  لكورونا  �سريع  انت�سار 

فريقيا اإ
العاملية  ال�صحة  منظمة  حذرت  كما 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  يجتاح  اأن  م��ن 
وقالت  ب�رصعة,  اإفريقيا  امل�صتجد 
لعدوى  امل��وؤك��دة  احل��الت  ع��دد  اإن 

يف  اآلف   10 جتاوز   COVID-19
اأكرث  هناك  وتويف  ال�صمراء,  القارة 
منظمة  وقالت   �صخ�س.   500 من 
اليوم  ب��ي��ان  يف  العاملية  ال�صحة 
احل���الت  ع���دد  الأربعاء:"جتاوز 
C - بفريو�س لالإ�صابة   ململوؤكدة 
اآلف,  ع�رصة  اإفريقيا  يف   VID-19
�صخ�س.   500 م��ن  اأك���رث  وت���ويف 
متاأخرا  القارة  اإىل  الفريو�س  انتقل 
اأخرى  باأجزاء  مقارنة  طويلة  لفرتة 
انت�رصت  العدوى  لكن  العامل,  من 
الأخرية". �صابيع  الأ يف  كبري  ب�صكل 

العاملية,  ال�صحة  ملنظمة  ووف��ق��ا 
حالت   5 ت�صجيل  مت  مار�س,   7 يف 
ال�صمراء,  القارة  يف  جديدة  اإ�صابة 
 274 ت�صجيل  مت  بريل,  اأ  7 يف  ولكن 

لة. حا
يف   COVID-19 ظ��ه��ور  وم��ن��ذ 
مت  فرباير,   14 يف  ال�صمراء  القارة 
دولة   52 يف  الإ�صابات  عن  الإبالغ 

 . يقية فر اإ
العاملية  ال�صحة  منظمة  وت��وؤك��د 
ال�صلطات  مع  تعمل  اأجهزتها  اأن 
يف  ق��درات��ه��ا  لتو�صيع  ف��ري��ق��ي��ة  الإ
الفحو�س  م��ث��ل  م��ه��م��ة  جم���الت 
وال���ع���زل وم���راق���ب���ة ات�����ص��الت 
انت�صار  ومنع  امل�صابني  الأ�صخا�س 

العدوى.
العاملية  ال�صحة  منظمة  واأعلنت 
تف�صي  اأن  املا�صي  مار�س   11 يف 
العامل  يف  امل�صتجد  كورونا  فريو�س 

)جائحة(. عامليا  وباء  يعترب 

العاملية،  ال�سحة  ملنظمة  االأمريكية  املالية  اال�سرتاكات  تعليق  يدر�س  اإنه  الثالثاء  م�ساء  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  قال 
اأمر غري �سائب". ال�سني. هذا  للغاية نحو  منحازة  "تبدو  املتحدة  لالأمم  التابعة  الهيئة  اأن  معتربا 

ال�سعودية تعيد اأموال تاأ�سريات 
معتمري كرد�ستان العراق

العراق يفاجئ اأوبك قبل يوم من 
اجتماعها املنتظر

ايران: ا�ستمرار التخ�سيب اإذا مل توفر 
اأوروبا �سمانات لتنفيذ االتفاق النووي

اإقاالت وا�ستقاالت يف اجلي�س االأمريكي .. ماذا يحدث؟

وال�صوؤون  الأوق��اف  وزارة  اأعلنت 
كرد�صتان  قليم  اإ حكومة  يف  الدينية 
ني�صان   7 ( الثالثاء  اليوم  العراق, 
ال�صعودية  ال�صلطات  اإعادة   ,)2020
املعتمرين  مئات  تاأ�صريات  م��وال  اأ
الغي  الذين  كرد�صتان  قليم  اإ من 

ال�صعودية. اىل  �صفرهم 
نه  اإ لها,  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
يقاف  اإ ال�صعودية  قررت  ان  "وبعد 
ن��ح��اء  اأ جميع  م��ن  ال��ع��م��رة  �صفر 

اأموال  اإعادة  الريا�س  قررت  العامل, 
قليم  اإ م��ن  �صخ�س   1700 ن��ح��و 
عن  تاأ�صرياتهم  ت�صلموا  كورد�صتان 
العمرة  داء  باأ خا�صة  �رصكات  طريق 

ال�رصكات. تلك  ح�صابات  اإىل 
معتمر  "كل  اأن  ال��وزارة  واأ�صافت 
دولرات   210 دف���ع  ق���د  ك���ان 
زيارة  الآن  بامكانهم  بات  اأمريكية, 

اأموالهم". لت�صلم  ال�رصكات  تلك 
ق/د

منظمة  اأع�صاء  ال��ع��راق,  ف��اج��اأ 
}اوبك{  للنفط  امل�صدر  الدول 
قبل  وذلك  للخام  انتاجه  ب�صاأن 
املقرر  املنتظر  اجتماعها  من  يوم 
خف�س  لبحث  اخلمي�س  ال��ي��وم 
اإع���ادة  وحم��اول��ة  للنفط  كبري 

العاملية. الأ�صواق  انتعا�س 
الأربعاء  الرتفاع  النفط  وعاود 
يومني,  ا�صتمر  انخفا�س  بعد 
ب��اأن  م���ال  اآ م��ن  ال��دع��م  تلقى  ذ  اإ
اج��ت��م��اع��ا ب��ني اأع�����ص��اء اأوب���ك 
�صيطلق  غ��داً  حلفاء  ومنتجني 
دعم  ت�صتهدف  نتاج  اإ تخفي�صات 
ظل  يف  تراجعت  التي  الأ�صعار 

كورونا. فريو�س  جائحة 
وزارة  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
ت�رصيح  يف  جهاد  عا�س  النفط, 
ان  الأرب��ع��اء,  ال��ي��وم  �صحفي, 
الجتماع  خ��الل  واف��ق  "العراق 
ن��ت��اج  اإ تخفي�س  على  ال�صابق 
املليون  ون�صف  املليون  اىل  اأوبك 
نتاجه",  باإ امل�صا�س  عدم  ب�رصط 
خف�س  ميكن  "ل  نه  اأ على  م�صدداً 
الو�صع  نتيجة  نتاج  الإ معدلت 
ال�صتثنائي  وال��ظ��رف  ال��راه��ن 

العراق". به  مير  الذي 
اأج��رى  "العراق  اأن  اىل  وا���ص��ار 
وزراء  م��ع  مكثفة  ات�����ص��الت 
منظمة  اأع�����ص��اء  ل��دول  النفط 
خارج  من  معها  واملتحالفني  اأوبك 
امل��ن��ظ��م��ة 
ي����ام  الأ يف 
امل��ا���ص��ي��ة 
ب����غ����ي����ة 
ت���ق���ري���ب 
وج����ه����ات 
ال����ن����ظ����ر 
ل��ل��ت��و���ص��ل 
ات��ف��اق  اىل 
ي����ع����ي����د 
ر  ا �صتقر ل ا
ل��ل�����ص��وق 
ال��ن��ف��ط��ي��ة 

. ملية" لعا ا

على  التفاق  "مت  نه  اأ اإىل  ولفت 
}اأوبك+{  وزاري  اجتماع  عقد 
مهمة  خطوة  وهي  اخلمي�س,  غداً 
ال�صوق  ينقذ  اتفاق  اىل  للتو�صل 

الكبري". الرتاجع  من  النفطية 
اأن  "�رصورة  على  جهاد  و�صدد 
من  الرئي�صة  املنتجة  الدول  تبادر 
الوليات  ومنها   )+ )اوبك  خارج 
وغريها  والرنويج  وكندا  املتحدة 
يف  بتخفي�س  اأي�صًا  اللتزام  اىل 
بدوره  وهذا  قبلهم,  من  نتاج  الإ
على  لل�صيطرة  مهمًا  عاماًل  يعد 
الأ�صواق  يف  النفطي  الفائ�س 
ال��ع��امل��ي��ة, واإع����ادة ال���ص��ت��ق��رار 

املطلوب". والتوازن 
النفط  اأ�صعار  "تراجع  اإن  واأكد, 
ن��ت��اج  الإ م��ع��دلت  يف  ث��ر  ي��وؤ مل 
املتاحة  الطاقة  لأن  والت�صدير, 
ماليني   5 بنحو  تقدر  نتاج  لالإ

يوميا". برميل 
وبح�صب  العراق  نتاج  "اإ اأن  وبني 
بلغ  )اأوب���ك+(  باتفاق  الل��ت��زام 
برميل  األف  و500  ماليني   4 نحو 
نها  فاإ ال�����ص��ادرات  م��ا  اأ يوميا, 
و300  ماليني   3 بني  ما  ت��رتاوح 
و500  ماليني   3 اىل  برميل  األف 

يوميا". برميل  األف 
على  املتوقع  من  ان  اىل  ي�صار 
اجتماع  يكون  اأن  وا�صع  نطاق 
م��ن امل��ق��رر ع��ق��ده ع��رب دائ���رة 
اخلمي�س  غ��داً  مغلقة  تلفزيونية 
ال��ب��ل��دان  منظمة  اأع�����ص��اء  ب��ني 
امل�����ص��درة ل��ل��ب��رتول )اأوب����ك( 
وح��ل��ف��ائ��ه��ا مب��ن ف��ي��ه��م رو���ص��ي��ا 
ُعقد  اج��ت��م��اع  م��ن  جن��اح��ا  اأك���رث 
ومتخ�س  ذار.  اآ مار�س  وائ��ل  اأ يف 
يف  الف�صل  عن  الجتماع  ذل��ك 
اأ�صعار  وحرب  تخفي�صات  متديد 
و�صط  ورو�صيا  ال�صعودية  بني 

الطلب. تراجع 
ل��ك��ن امل��خ��اوف ت��ظ��ل م��وج��ودة 
يف  املتحدة  الوليات  دور  ب�صاأن 

نتاج. لالإ تخفي�صات  اأي 
ق/د

م����ن ال��ق��وم��ي يف  ق��دم��ت جل��ن��ة الأ
���ص��الم��ي  جم��ل�����س ال�����ص��ورى الإ
التفاق  تطبيق  حول  تقريرا  بايران 
الحت��اد  اأن  فيه  اأك���دت  ال��ن��ووي, 
عمليا  ي�صمن  مل  اذا  الأوروب����ي 
ايران  فان  النووي,  التفاق  تنفيذ 
ال��وا���ص��ع  التخ�صيب  �صتوا�صل 
مع  تعاونها  اط��ار  يف  لليورانيوم 

الذرية. للطاقة  الدولية  الوكالة 
يف  تلي  ال��ذي  التقرير  وت�صمن 
الإ�صالمي  ال�صورى  جمل�س  جل�صة 
تطبيق  ل�صري  عر�صا  الأربعاء  اأم�س 
من  توقيعه  منذ  النووي  التفاق 
منت�صف   1+5 وجمموعة  ايران  قبل 

.  2015 عام 
الأمريكية  اخل��روق��ات  اإىل  ���ص��ار  واأ
وحتى  البداية  منذ  النووي  لالتفاق 
وحتري�صها  منه  وا�صنطن  خ��روج 
رغم  ايران  احلظر عن  رفع  على عدم 

النووي. التفاق  لبنود  تنفيذها 
الحت���اد  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  واأ����ص���اف 
التزامه  م���رارا  اأع��ل��ن  الأوروب����ي 
اأن  معتربا  عليه  واملحافظة  بالتفاق 
الأولويات  من  يعد  الكامل  تطبيقه 
م��ن��ي��ة ل��الحت��اد, ل��ك��ن امل��واق��ف  الأ
وفرن�صا  لربيطانيا  الزدواج���ي���ة 

ذلك. خالف  كانت  ملانيا  واأ
ق/د

حاملة  ف�صيحة  �صحايا  م���ازال 
ال���ط���ائ���رات ت���ي���ودور روزف��ل��ت 
دون  الأخر,  تلو  واحدا  يت�صاقطون 
ظل  يف  لها  نهاية  الفق  يف  تلوح  اأن 
التي  القرارات  يف  الغريب  التخبط 
دونالد  المريكي  الرئي�س  يتخذها 
ا�صرب,  ماك  دفاعه  وزي��ر  و  ترامب 
والالم�صوؤول. املت�رصع  الطابع  ذات 

قائد  ق��ال��ة  اإ على  قليلة  اي��ام  متر  مل 
روزفلت  تيودور  الطائرات  حاملة 
خلفية  على  كروزير  بريت  اجلرنال 
طاقم  ب��ني  ك��ورون��ا  وب���اء  تف�صي 
بحار   5000 عددهم  البالغ  احلاملة 
القائم  م���وديل  ت��وم��ا���س  قبل  م��ن 
الأمريكي,  البحرية  وزير  باأعمال 
ر�صالة  يف  ج��اء  م��ا  ان��ت��ق��د  ال���ذي 
كروزير  رفعها  التي  ال�صتغاثة 
موديل  قدم  حتى  البحارة,  لج��الء 
وزير  اىل  ا�صتقالته  اليوم  نف�صه 
على  قبلها  الذي  ا�صرب  ماك  الدفاع 
الوزارة  وكيل  مكانه  وعني  الفور 
�صادق  ان  بعد  ماكفري�صون  جيم 

التعيني. على  ترامب 
امل�صتقيل  واملقيل  املقال  اأن  الالفت 
ق��ال��ة وال���ص��ت��ق��ال��ة,  م����ر ب��الإ والأ
لن��ت��ق��ادات  ت��ع��ر���ص��وا  جميعهم 
والإع��الم  الكونغر�س  م��ن  لذع��ة 
خلفية  على  الأمريكية  وال�صحافة 
الطائرات  حاملة  لف�صيحة  ادارتهم 

روزفلت. تيودور 
ق����ال اخل��م��ي�����س ال��ك��اب��نت  م���وديل اأ
يف  الأخ���ري  طلب  بعدما  ك��روزي��ر 
اإىل  وج��ه��ه��ا  ا���ص��ت��غ��اث��ة  ر���ص��ال��ة 
الإع���الم,  اإىل  و���رصب��ت  ���ص��ائ��ه,  روؤ
احلاملة  لإخالء  بالر�صو  له  ال�صماح 
بفريو�س  امل�صابني  ال��ب��ح��ارة  م��ن 
على  الوباء  تف�صى  بعدما  كورونا 

. متنها
 , كروزير  لها  تعر�س  التي  العقوبة 
بكورونا,  �صخ�صيا  هو  ا�صيب  الذي 
واعُتربت  وا�صعا  ا�صتنكارا  لقيت 
بحق  من�صفة  وغري  قا�صية  عقوبة 
�صفينته  طاقم  حماية  اأراد  �صابط 
له  ي�صمحوا  اأن  �صاءه  روؤ مبنا�صدته 

يف  ر�صوها  بعد  ال�صفينة  ب��اإخ��الء 
غوام.

قالة  باإ يكتف  مل  موديل  ان  الالفت 
ذلك  من  ابعد  اىل  وذهب  كروزير, 
يف  غ��وام  جزيرة  اىل  �صافر  عندما 
حاملة  توجد  حيث  الهادىء  املحيط 
ل��ل��دف��اع عن  ال��ط��ائ��رات روزف��ل��ت 
موديل  والقى  كروزير,  قالة  باإ قراره 
انتقد  احلاملة,  منت  على  من  خطابا 
نه  باأ ياه  اإ وا�صفا  كروزير  ب�صدة  فيه 

�صاذج. اأو  غبي  اإما 
واجه  كروزير  على  م��وديل  هجوم 
اأع�صاء  قبل  م��ن  م�صادا  هجوما 
العديد  دع��ا  ال��ذي��ن  ال��ك��ون��غ��ر���س 
تقدمي  اىل  م���وديل  اأع�����ص��ائ��ه  م��ن 
فقدوا  انهم  اىل  م�صريين  ا�صتقالته, 

ادائه. يف  الثقه 
عدم  طلبوا  امريكيون,  م�صوؤولون 
رويرتز  لوكالة  نقلوا  ا�صمائهم  ن�رص 
من  لل�صغوط  تعر�س  م��وديل  ان 
حدث  ما  وهو  ا�صتقالته,  تقدمي  اجل 
الدفاع  وزي��ر  اعلن  حيث  بالفعل 

البحرية  ���ص��الح  ق��ائ��د  ان  ا���ص��رب 
من  ا�صتقالته  قدم  موديل  توما�س 
ان  م��وؤك��دا  قبلت,  وق��د  من�صبه, 
نف�صه"!!. تلقاء  من  “ا�صتقال  موديل 
الفو�صى  هذه  كل  يف  الثابت  ال�صيء 
المريكي  بامل�صهد  تع�صف  التي 
العنوان  ا�صبح  الذي  "التخبط"  هو 
يف  امل�صهد  ل��ه��ذا  والك���رب  الب���رز 
وباء  زاد  والذي  ترامب,  ادارة  ظل 
فكل  تخبطا,  التخبط  هذا  كورونا 
ف�صيحة  خلفية  على  ح�صل  الذي 
كان  روزف��ل��ت  ال��ط��ائ��رات  حاملة 
الول  امل�����ص��وؤول  ع��ل��ى  للتغطية 
وهو  الف�صيحة  هذه  على  والخ��ري 
حتى  ي�صحي  ق��د  ال���ذي  ت��رام��ب, 
نف�صه  حلماية  ا�صرب  دفاعه  بوزير 
ت�صري  ال�صابع  جميع  باتت  ان  بعد 
يف  الرئي�صي  ال�صبب  لكونه  اليه 
ال��ق��رار  تلف  ال��ت��ي  الفو�صى  ك��ل 

المريكي.
ق.د

تركيا تن�سئ نقاطًا ع�سكرية جديدة بريف احل�سكة ال�سورية
النقاط  من  املزيد  الرتكية  القوات  ن�صاأت  اأ
مواقعها  لتعزيز  اجل��دي��دة  الع�صكرية 
بالتوازي  احل�صكة  بريف  احتلتها  التي 
كميات  ونهب  �رصقة  على  اإقدامها  مع 
الرقة  ريف  يف  املخزن  القمح  من  كبرية 

. يل ل�صما ا
اأهلية  م�صادر  ان  "�صانا"  وكالة  وقالت 
الرتكي  الحتالل  "قوات  اأن  اإىل  اأ�صارت 
�صخمة  ع�صكرية  نقطة  بتجهيز  قامت 
بريف  املحتلة  العني  راأ�س  مدينة  جنوب 

ليات  بالآ وزودت��ه��ا  ال�صمايل  احل�صكة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  ق��ام��ت  كما  الع�صكرية 
الإره��اب��ي��ة  التنظيمات  م��ن  مرتزقتها 
قرى  يف  احتلتها  التي  املواقع  بتح�صني 
بلدتي  بني  الوا�صل  اخلط  على  الواقعة 

را�صني". بو  واأ متر  تل 
الحتالل  "قوات  اأن  اإىل  امل�صادر  ولفتت 
وجتهيز  ال�صتيالء  على  اأقدمت  الرتكي 
تقريبًا  دومن��ًا   15 مب�صاحة  اأر���س  قطعة 
حيث  املحتلة  العني  ���س  راأ بوابة  �رصقي 

جتارية  ك�صاحة  ا�صتخدامها  املتوقع  من 
املهربة". الرتكية  الب�صائع  لت�رصيف 

الأهلية  امل�صادر  بينت  مت�صل  �صياق  ويف 
بنقل  قامت  الرتكي  الحتالل  "قوات  اأن 
واملخزنة  امل�رصوقة  الأقماح  من  تبقى  ما 
بي�س  اأ تل  مدينة  اإىل  ال�صفح  �صوامع  يف 

ال�صمايل". الرقة  بريف 
على  الع�صكرية  حملتها  ب��دء  وم��ن��ذ 
من  التا�صع  يف  ال�����ص��وري��ة  الأرا���ص��ي 
القوات  اأقدمت  املا�صي  الأول  ت�رصين 

على  لها  التابعون  وامل�صلحون  الرتكية 
ونهب  و�رصقة  اإجرامية  عمليات  تنفيذ 
التحتية  البنى  ودمرت  الأهايل  ممتلكات 
كبري  نزوح  اإىل  اأدى  ما  اخلدمية  واملرافق 
الحتالل  قوات  نقلت  حني  يف  للمدنيني 
باإمرتها  العاملة  الإرهابية  والتنظيمات 
ه���ايل الإره��اب��ي��ني  ����رص م��ن اأ م��ئ��ات الأ
الذين  املدنيني  م��ن��ازل  يف  واأ�صكنتهم 

املنطقة. من  وهجرتهم  عليهم  �صغطت 
ق/د
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الكاتبة عزيزة عبد الدامي يف حوار ل"التحرير":

الكاتب واالأديب وال�ساعر هم ر�سل االإن�سانية مبا وهبهم اهلل من فكر وُبعد نظر 
حاورها : اأ . خل�سر . بن يو�سف

--------------------- 
داري  اإ مت�رصف  ال��دامي  عبد  عزيزة 
لي�صان�س   , التميز  �صناع  مركز  مديرة 
 , اأع��م��ال  دارة  اإ ف��رع  ت�صيري  علوم 
�صهادات   , معلوماتية  ميكرو  �صهادة 
اإلكرتونية  كلها  الب�رصية  التنمية  يف 
,القيادة  التوا�صل  على  القدرة  لها   ,
, لها ثالث توظف ثال لغات   بداع  والإ
 , الفرن�صية   , الجنليزية  العربية, 
هواياتها  من  ملانية  الأ اإىل  بال�صافة 
ت�صميم   , ال�صباحة  خا�صة  الريا�صة 
نواعه  اأ بكل  الطبخ  واخلياطة  الزياء 
اخلواطر  وكتابة  التقليدي  خا�صة 

التطوعي   العمل 
التحرير:املوهبة هبة من اهلل عز 
اكت�سفناها  اإن   ، معنا  تخلق  وجل 
اأهملناها  واإن  اإخراجها  ن�ستطيع 
اكت�سف  من  وتتال�سى..  تذهب 

املوهبة فيك  ؟
اكت�صفتها  منا  واإ فيا  اأحد  يكت�صفها  مل 

وب�صاطة  �رصاحة  بكل  بنف�صي 
يخو�صه  كبري  حت��د  التحرير:هناك 
املجتمع  ومع  اأول  نف�صه  مع  الكاتب 
وجديد  �صبابي  قلم  بالك  فما   , ثانيا 
ميكنك  كيف   .. بداعية  الإ ال�صاحة  يف 
وهل  !؟  للمجتمع  تكتب  ما  تو�صل  اأن 

؟ واجهتك  و�صعوبات  عراقيل  هناك 
للنا�س  اأكتب  ما  اإي�صال  اأ�صتطيع 
توفر  ظ��ل  يف  الآن   , �صهولة  بكل 
جمرد  العامل  من  جعلت  التي  الإنرتنت 
عراقيل  واجهت  اأكيد   , �صغرية  قرية 

كثرية و�صعوبات 
ن�صان  الإ ير�صم  اأن  جدا  التحرير:جميل 
ول  وفقها  مي�صي  اأن  والأجمل  اأهدافا 
ل  وحدها  طبعا  والأحالم  عنها  يحيد 
اإ�صدار  ..اأول  نريد  ملا  لن�صل  تكفي 
نوثتك  اأ بجمال  ملكة  هو  لك  ورقي 
�رص  وما  الإ���ص��دار   هذا  عن  حدثينا 
ما  دللت   حتمل  ال��ت��ي  الت�صمية 
التي  والر�صالة  املحتوى  مو�صوعات 

؟ خالله  من  توجيهها  اأردت 
نثى  الأ ول��دت   : الكتاب  ع��ن  نبذة 
جعلتها  الظروف  رمبا   , نثى  اأ بفطرتها 
م�صرتجلة  وت�صبح   , فطرتها  تغري 
لتكون  ال��ظ��روف  قهرتها  رمب��ا  اأو   ,

ال�صخ�صية �صعيفة 
عن  خمتلف  �صخ�س  كل  الله  خلق 
يوجد  ول   , يعلمها  هو  حلكمة  الآخر 
هو  فالله  للجمال,  معني  مقيا�س 

امل�صور  اخلالق 
وكل   , حقيقية  نثى  اأ منا  كل  داخ��ل 
يف  ملكة,  تكون  اأن  باإمكانها  نثى  اأ
يف  بيئتها,  جمتمعها,   , عملها   , بيتها 

تعامالتها  ت�رصفاتها,  �صخ�صيتها, 
كنت  نف�صي  عن  هو  الت�صمية  �رص  اأما 
وا�صميته  بامللكة  �صغري  يف  القب 
بجمال  اأ�صفت  ث��م  ن��وث��ة  الأ ملكة 
بتنقيحه  قام  ملن  باجلميل  مني  عرفنا 
لغة  دكتور  جمال  الدكتور  ا�صمه  يل 
ينتظر  اأن  دون  جمانا  يل  نقحه  عربية 
�صجعني  بالعك�س  بل  مقابال  مني 
التي  الر�صالة  ما  اأ للنور  اخراجه  على 
ذكرتها  خالله  من  اأوجهها  اأن  اأردت 

ة  امراأ لكل  اأن  الكتاب  عن  نبذة  يف 
ملكة  تكون  اأن  وامل��ق��درة  احل��ق  لها 
لأن  جميلة  تكون  اأن  بال�رصورة  لي�س 

ن�صبي         اجلمال 
عزيزة   تكتفي  التحرير:هل 
اأم تغري والءها  الطابع  بنف�س 

حمبة لالختالف دوما  ؟
لكن  خمتلفة  طبوع  عندي  اب��دا  ل 
النف�س  ت��غ��ي��ري  يف  ت�����ص��ب  ك��ل��ه��ا 

الله باإذن  لالأح�صن  الب�رصية 
حال  ل�سان  التحرير:الكاتب 

اأنثى  اأم  اأيا كان ذكرا  املجتمع 
ولو  احلقائق  تو�سيح  عليه  ووجب 
�سل�س ، ما راأيك فى  اأدبي  ب�سكل 

العبارة ؟ تلك 
على  م��ان��ة  اأ ...وه���ذه  جميلة  ع��ب��ارة 

اإخال�س بكل  ديها  يوؤ اأن  الكاتب 
يف  دائمًا  توؤثر  التحرير:البيئة 

اأ�سافت  ، ما  املبدع وهو يوؤثر فيها 
املحيطة؟ بيئتك  لِك 

بيئته  ابن  املبدع  اإن  نعم   : له  قويل 
ملا  اأعمق  نظرة  لديه  فاإن  مبدع  نه  ولأ
ور�صالته   , اأح��داث  من  حوله  ي��دور 
مقدمة  يف  يكون  اأن  منه  تقت�صي 
يبحث عن حلول مل�صكالت   , الأحداث 
نظرة  ولديه   , وم�صكالته  جمتمعه 
يف  له  يتعر�س  ملا  متفائلة  اإيجابية 
منحة  املحنة  من  فيجعل   , البيئة  هذه 
واأح��الم��ه  ه��داف��ه  اأ اإىل  بها  ي�صل   ,

كتابي  يف  ر�صالتي  من  جزء  ...وهذا 
تنحازي  اأي حد  التحرير:اإىل 

اإىل الواقع يف كتاباتك ، ومتى 
التحرر  يف  بالرغبة  ت�سعرين 

بخيال  بنائه  واإعادة  الواقع  من 
ابداعك ؟

 , ف��ي��ه  اأع��ي�����س   , ال��واق��ع  اب��ن��ة  ن���ا  اأ
ن�صان  اإ اأي  له  يتعر�س  ملا  واأتعر�س 
ويف  احلديث  يف  منه  واأنطلق   , فيه 
�صمعة  اأ�صيء  اأن  واأحاول   , الكتابة 
يتعر�س  م�صكلة  ية  لأ  , جمتمعي  يف 
حرية  اإىل  اأدعو  نا  فاأ التحرر  اما   , لها 
والتي   , وثالثًا  وثانيًا  اوًل  التفكري 

حقوقنا  كل  ا�صرتجاع  اإىل  �صتو�صلنا 
تنظر  التي  املجتمعات  يف  كن�صاء 

قا�رص  اأو  �صعيف  كطرف  لينا  اإ
ي�ساهم  مدى  اأي  التحرير:اإىل 

تطوير  يف  للكاتب  اللغوي  املخزون 
؟ ال�سردي  اأ�سلوبه 

له  كاتب  لأي  اللغوي  املخزون  اإن 
وطريقة  اأ�صلوبه  على  الأكرب  التاأثري 
التي  للمو�صوعات  وتناوله  كتابته 
على  الكاتب  يكون  وحني   , يتناولها 
اأن  �صك  فال  الثقافة  من  عالية  درجة 
فئاته  بكل  وللمجتمع  للنا�س  ر�صالته 
�صيو�صلها  نه  لأ واأجنع  اأوقع  �صتكون 
و�صيكون  ورائعة  بل  مقبولة  بطريقة 
بل  جمتمعه  يف  الوا�صع   التاأثري  له 
اأعماله  ترتجم  حني  جمتمعه  غري  ويف 
على  والأمثلة  الأخ��رى  اللغات  اإىل 
العربي  جمتمعنا  يف  ك��ث��رية  ذل��ك 

الغربية  املجتمعات  يف  وكذلك 
االأوعية  اأحد  التحرير:الكتابة 

ما هي  اإليها  تلجئني  التي  واملالذات 
اإىل  توؤدي  التي  الكتابة  مقومات 

الواقع؟ ت�سريح 
واحد  باآن  ومتعة  وجع  ..للكتابة  نعم  
كتابته  يف  ي�صدر  دائمًا  فالكاتب   ...
وواقع  لواقعه  يتاأمل  حني  نف�صه  عن 
كال�صعلة  يكون  وكذلك   , جمتمعه 
يف  وملجتمعه  له  الطريق  تنري  التي 
التحرر  ط��ري��ق  يعرت�س  م��ا  جت��اوز 
احللول  فيجرتح   , واحل�صارة  والتقدم 
يف  الأمل  ويبعث   , اخلطط  وير�صم   ,
وللب�رصية  وملجتمعه  له  اأف�صل  غٍد 
وال�صاعر  والأديب  فالكاتب    ,, جمعاء 
مبا   , ن�صانية  لالإ ن�صانية  الإ ر�صل  ..هم 

نظر  وُبعد  فكر  من  الله  وهبهم 
م�ساريع  من  هناك  التحرير:هل 

اأخرى يف جمال ال�سرد تنحى 
اأن خا�ست  بعد  التميز  اإىل  بعزيزة 
الب�سرية  التنمية  يف  التاأليف  جتربة 

؟
م�صاريع  هناك  ف��اإن  بالتاأكيد  نعم 
كالق�صة  ت��ع��اىل  ال��ل��ه  ب���اإذن  اأخ���رى 
رواية  و  الأطفال  وق�ص�س  الق�صرية 
تنتهي  ل  التي  خواطري  مع  اثنتني  و  اأ

لطبع با
موهبة  الله  اأعطاه  ال��ذي  ن�صان  فالإ
عن  التوقف  ي�صتطيع  ل  الكتابة 
اأوًل  حياته  من  جزء  نها  لأ  , الكتابة 
ال��ذي  للمجتمع  ر���ص��ال��ة  ث��م  وم��ن 
حركته  يف  وي�صاهم   , فيه  يعي�س 
م�صتقبله  و�صنع   , والثقافية  دبية  الأ
عن  التوقف  من  التحرير:اخلوف 

لال�ستمرار،  البع�س  تدفع  الكتابة 
الهاج�س؟ لديِك هذا  هل 

موهبة  الكتابة  اإن   , لك  قلت  كما 
ميكنه  ل  املوهبة  ه��ذه  ميتلك  وم��ن   ,
 , ي�صتبدلها  اأو   , عنها  يتوقف  اأن 
بعطرها  الفواحة  كالزهرة  فالكاتب 
اأن  ميكنه  ل   , املثمرة  وال�صجرة   ,
ذلك  ميكنه  مادام  العطاء  عن  يتوقف 
بالن�صبة  الكتابة  عن  التوقف  اإن  بل   ,
والكاتب   ,,, املوت  من  نوع  هو   , له 

بقلمه  مم�صك  وهو  ميوت 
ميلة  ملدينتك  االآن  التحرير:لنعد 

، ماذا متثل لك ؟
 , ال�صغري  موطني  حبيبتي  مدينتي 
عائلتي  ذكرياتي,   , �صبابي   , طفولتي 

الآمن, ,ومالذي 
يف  الثقايف  التحرير:الو�سع 

للكاتبة  هل  تريه،  كيف  مدينتك 
اأو تو�سيات  اأي اقرتاحات  عزيزة 

؟ االأمر  بخ�سو�س 
 , جيد  عامة  ب�صفة  الثقايف  الو�صع 
والُكّتاب  الِكتاب  يخ�س  فيما  لكن 
ال�صوء  ت�صليط  م��رح��ل��ة  يف  ف��ه��و 
مطبعة  فتح  مت  اأن  بعد  خا�صة  عليهما 
لالهتمام  الأوان  اآن  فقد  مدينتي  يف 

وكتبه  امليلي  بالكاتب 
مطابع  ع��ن  البحث  اإىل  يلجاأ  ول 
بخ�صو�س  م��ا  اأ ال��ولي��ة  خ��ارج  م��ن 
�صبق  كما  والتو�صيات  القرتاحات 
ال�صلطات  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ذك���رت  و 
امليلي  الكاتب  على  ال�صوء  ت�صليط 
فيما  والعون  امل�صاعدة  يد  له  وتوفر 
وال��ت��وزي��ع  وال��ن�����رص  الطبع  يخ�س 
بالكتاب  تهتم  مكتبات  وت��وف��ري 
القيام  و  اأعماله  توزيع  اأجل  من  اأي�صا 
فال  به  للتعريف  ومبادرات  بفعاليات 
املثل  فكما  خارجا  البحث  اإىل  يلجاأ 

واحدة  يد  �صماعه  على  اعتدنا  الذي 
وؤمن  اأ ل  املثل  هذا  اأن  رغم  مت�صفق�س 
تكتب  اأن  ميكنها  واحدة  فيد  كثريا  به 
لكن  ت�صقي  اأو  تغر�س  اأو  تر�صم  اأو 

اأخرى  يد  اإىل  حتتاج  اأحيانا 
االإبداعية  التجربة  التحرير:عن 
مبدع  فى مدينتك هل يح�سل كل 
؟ التقدير  من  ون�سيبه  حظه  على 

لوم  عندي  اين  ولو  اأعلم  ل  ب�رصاحة 
الكتاب  بع�س  ا�صت�صافة  مت  موؤخرا 

الولية   خارج  من 
رغم  ال��ولي��ة  ب��ن��اء  اأ دع��وة  يتم  ومل 
�صمن  كنت  نا  واأ بالتظاهر  اأوىل  نهم  اأ
عائلتي  اأن  رغ��م  املن�صيني  الكتاب 
بتهيئة  وق��ام��ت  بالقطاع  ت�صتغل 
نا  اأ �صا�س  اأ على  ال�صت�صافة  اأر�صية 

ظني  وخاب  ظننت  وبالأخري  مدعوة 
وطموحاتك  التحرير:م�ساريعك 

مل�ستقبلية ا
�صوتي  ي�صل  واأن  طبعا  كتب  تاأليف 
تغيري  واأ�صتطيع  الجمع  العامل  اإىل 
بها  ارت��ق��ي  اأو  ال��ب�����رصي��ة  النف�س 
ة  للمراأ مثال  اأك��ون  اأن   , قليال  ولو 
ال�صغوفة  املثقفة  الطموحة  الناجحة 
اأن  و  الكلمة  معنى  ب��اأمت  املنا�صلة 
اإىل  واترجمها  الأم  لغتي  اإىل  اأكتب 
نحن  و  الله  باإذن  اأجنبية  لغات  ثالث 
من  اإل  التوفيق  ما  و  ون�صعى  نقول 

القدير  العلي  الله 
للقراء  اأخرية  التحرير:كلمة 

واجلريدة
والتقدير  اجل��زي��ل  بال�صكر  ت��ق��دم  اأ
هذا  على  ال��غ��راء  جلريدتكم  الكبري 
���رصف  يل  �صيتيح  ال���ذي   , ال��ل��ق��اء 
املثقفني  ج��م��ه��ور  ع��ل��ى  الإط����الل 

ء  لقرا وا
للقراء  الح���رتام  بكل  ت��ق��دم  اأ كما 
منا  يتجزاأ  ل  جزء  هم  الذين   , الكرام 
واإن   , منهم  يتجزاأ  ل  ج��زء  ونحن   ,
والكاتب  القارئ  بني  التوا�صل  هذا 
ليبعث  احلر  الإعالمي  املنرب  هذا  عرب 
الطريق  على  ننا  اأ النفو�س  يف  الأمل 
باإذن  �صتتحقق  اأهدافنا  واأن  ال�صحيح 
ال��ذي  والفكر  ال��وع��ي  بهذا   , الله 

عليه  ونعمل  جميعًا  نن�صده 
وبركاته الله  ورحمة  عليكم  وال�صالم 

لنا معها هذا احلوار. األتقيناها ، وكان  اأخرى  اأدرار تعترب رمزا للتحدي واالجتهاد والعطاء يف جمال االإعالم الرقمي وجماالت  حنان بطا�س فتاة من والية 
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-----------------------

ل�صت قريبا للدكتور �صعيد عيادي قرابة دم, 
ول قرابة جغرافيا, ول�صت اأي�صا من طلبته 
يف اجلامعة, ولكن منذ اأن اكت�صفته يف اأحد 
متابعيه  من  اأ�صبحت  الثقافية  الأن�صطة 
اأنه جمعتني  الله عليا  وحمبيه, ومن ف�صل 
اجلل�صات  من  العديد  عيادي  الدكتور  مع 

وامل�صامرات واملرا�صالت والت�صالت.
هذه  يف  عيادي  الدكتور  على  فتعرفت 
املنا�صبات وجتال�صنا مطول, ومن خالل هذه 
�صخ�صية  من  جوانب  عدة  مل�صت  اللقاءات 
و�صوف  الله.  رحمه  عيادي  �صعيد  املفكر 
هذه  يف  اجلوانب  تلك  كل  اأجمل  اأن  اأحاول 
ولو  تعريفا  تقدم  اأن  اأمتنى  التي  الكلمات 
ب�صيطا حول املفكر والباحث �صعيد عيادي- 
من  اجلهود  تتكاتف  اأن  على   . الله-  رحمه 
من  واأ�صدقائه  وطلبته  حمبيه  كل  طرف 
ويكون  للمرحوم  يوؤرخ  عمل  اإ�صدار  اأجل 
ترجمة وفية و�صاملة حلياته وم�صاره ليبقى 

لالأجيال القادمة بحول الله.
اإن احلديث عن العظماء لي�س بالأمر ال�صهل 
فبقدر ما نكتب عنهم ن�صعر اأننا اأنق�صنا من 
ولو  ن�رص  �صنحاول  ولكن  وقيمتهم,  حقهم 

خمت�رص عن م�صرية املرحوم.
ولد الدكتور يوم 3 فيفري 1964 ب�صطيف 
فرجيوة,  منطقة  ميلة  ولية  من  واأ�صوله 
برج  ولية  من  الأوىل  اأ�رصته  اأ�صول  واأما 
من�صاأه  بالعا�صمة  واأ�صتقر  بوعريريج, 
ومرتع �صباه, ثم بعد ذلك اأ�صبح له م�صكن 
وظيفي بولية البليدة بعد اأن اأ�صبح اأ�صتاذا 

بجامعة البليدة 2.
املاج�صتري  على  عيادي  الدكتور  حت�صل 
معهد  اجل��زائ��ر,  جامعة  من   1991 �صنة 
وكانت  ال��ف��رتة,  تلك  يف  الجتماع  علم 
ال��درا���ص��ة حت��ت اإ����رصاف ال��دك��ت��ور علي 
 " عنوان  حتت  درا�صة  وهي  كمال,  مزيغي 
والبيئة  املدر�صة  بني  ال�صيا�صية  التن�صئة 
يف  �صو�صيولوجية  درا���ص��ة   : الثقافية 
الثانوية  الأق�صام  التفكريال�صيا�صي لطالب 

." النهائية يف اجلزائر 
وبال�صبط  �صنوات,  ع�رصة  حوايل  وبعد 
الدكتور �صعيد عيادي  2002 حت�صل  �صنة 
اجلزائر,  جامعة  من  الدكتوراه  �صهادة  على 
مكانة   " عنوان  حتت  جديد  مو�صوع  حول 
م�رصوع التقدم يف الفكر الإ�صالحي لبديع 
-1960-1873درا�صة  النور�صي  الزمان 
�صو�صيولوجية حتليلية للفكر و للمنهج يف 

كليات ر�صائل النور".
بالإ�صافة اإىل لغته العربية املتينة وال�صليمة 
عدة  ع��ي��ادي  الدكتور  يجيد  والطليقة 
والجنليزية  الفرن�صية  مثل  اأجنبية  لغات 
ويف  لغات,  وع��دة  والرو�صية  والأملانية 
كثري من الأحيان تلتجاأ اليه اجلامعة وبع�س 
املوؤ�ص�صات من اأجل الرتجمة وال�صتعانة به 

يف هذه اجلوانب.
املطالعة  وا���ص��ع  �صبابه  منذ  ك��ان  ولقد 
املفكر  كتب  فلقد  والبحث,  والط���الع 
�صعيد  ال��زم��ان  بديع  فكر  يف  والباحث 
النور�صي املفكر اإح�صان قا�صم ال�صاحلي يف 
يلي:  ما  النور"  ر�صائل  رحلتي مع   " كتابه 
"... اأما يف اجلزائر فاأول من انتبه اإىل ر�صائل 
الأ�صتاذ النور�صي هو الأخ " �صعيد عيادي" 
كان دائم املرا�صلة معنا منذ الثمانينات وكنا 
نر�صل اإليه مطبوعاتنا وين�رص منها هناك يف 

جريدة يومية".
الأ�صتاذ  اأن  على  ت��دل  ال�صهادة  وه��ذه 

مهتما  ك��ان  العلمية  بدايته  منذ  عيادي 
الثقافية  لل�صوؤون  ومتابعا  ومرا�صال  وقارئا 
العربي  وال��ع��امل  اجل��زائ��ر  يف  والفكرية 
مل�صناه  ما  وهو  عام,  ب�صكل  والإ�صالمي 
اأو  �صمعه  اأو  عرفه  من  كل  فيه  ويلم�صه 
بعلمه وفكره  النوعي  املدافع  له. فكان  قراأ 
مقومات  لكل  الرزينة  النقدية  وروؤيته 
وكان  وهويته,  واأ�صوله  اجلزائري  املجتمع 
ل يت�صامح اأبدا يف امل�صا�س بهذه امل�صلمات 
بالأ�صماء  ويذكر  احلق  بالكلمة  وي�صدح 
له  ت�صول  من  لكل  وبالأدلة  وامل�صميات 
نف�صه يف جتريح الأمة اأو التعر�س لها, وهو 
الأمر الذي جعله يلقى الكثري من الأزمات 
يف م�صاره العملي والعلمي وحتى اخلا�س.

�سفاته:
اأجمل �صفات املفكر عيادي  اأن  اأ�صتطيع  ل 
هي  اأذكرها  �صوف  التي  ال�صفات  ولكن 
معه  املتوا�صعة  معاي�صتي  وح��ي  م��ن 

وجمال�صاتي القليلة يف ح�رصته.
مو�صوعة  الله,  رحمه  كان  1–ال�سمولية: 
الزمالء  وبع�س  اأنني  حتى  متنقلة,  علمية 
ملدى  نظرا   "google  " ب  ن�صفه  كنا 
احلديدية  وذاك��رت��ه  معلوماته  �ص�صاعة 
اأفا�صت  حركاته  اأو  مل�صتها  ما  كل  التي 
معارفها,  ونوعية  معلومات  بجود  عليك 
كاأنك  املعرفة  مو�صوعي  الله  رحمه  فكان 
للع�رص  الذهبية  القرون  علماء  اأحد  جتال�س 
ونحن  اليوم  ترجماتهم  نقراأ  ملن  الإ�صالمي 

نتعجب لقوة حفظهم وذاكرتهم.
يتميز  التي  الأ�صياء  من  القراءة:  2–حب 
القراءة  كرثة  الله  رحمه  عيادي  املفكر  بها 
الكتب  تلتهم  اآلة  كاأنه  فكان  واملطالعة, 
زارنا  عندما  الأيام  اأحد  يف  اأتذكر  التهاما, 
حول  كتاب  له  اأهديت  ال��وادي  ولي��ة  يف 
التقيت به من  ابرهاردت, وعندما  اليزابيث 
الغد اأعطاين ملخ�صا مف�صال حول الكتاب 
ولبع�س  يحتويه  وملا  له  نقدية  ق��راءة  مع 
يف  زميله  ف�صاألت  الرتجمة,  يف  الألفاظ 
الدائم عبد  الليلة وهو �صديقه  تلك  الغرفة 
الرزاق جلويل فقال يل لقد اأكمله كله ليلة 
التي  املو�صوعة  تلك  اأن  فاأدركت  البارحة. 
الدائم  احلب  ذلك  بف�صل  هي  اإمن��ا  تتحرك 

للقراءة واملطالعة امل�صتمرة.
للدكتور  هدية  اأف�صل  الكتب:  3–�سراء 
مهوو�صا  كان  فلقد  الكتاب,  هي  عيادي 
والإ���ص��دارات  واملوؤلفات  الكتاب  بعامل 
بني  من  فكان  خا�صة,  والقدمية  اجلديدة 
عنها  يتغيب  ل  التي  الأ�صبوعية  براجمه 
هي زيارة �صوق احلرا�س هي يتم بيع الكتب 
ي�صرتي  ما  دائما  وكان  وامل�صتعملة  القدمية 
واأذكر  الأ�صواق,  تلك  من  الكتب  ع�رصات 
يف احد احل�ص�س الإذاعية عندما قال كلمة 
يباع  وتاريخها  اجلزائر  تراث  اإن   " حمزنة 
مكنونات  هنا  ويق�صد  الأر�صفة"  على 
الأ�صواق  يف  يباع  القدمي  اجلزائري  الرتاث 

ال�صعبية على الأر�صفة. 
كما اأتذكر يف اأحد املرات اأثناء لقائنا بولية 
للندوة  املنظمني  من  يرتجى  ك��ان  باتنة 

�صوق  يوم  لأنه  اجلمعة,  لليوم  يبقى  ل  اأن 
من  لل�صوق  الذهاب  يجب  حيث  احلرا�س 
و�رصاء  املوجودة  الكتب  عن  الطالع  اأجل 
ا�صرتاها  مكاتب  من  وكم  مفيدا.  يراه  ما 
قبل  عقله  يف  واأدخلها  عيادي  الدكتور 

رفوف مكتباته.
بها  يتميز  التي  الأ�صياء  من  4–االن�سات: 
الله ال�صتماع اجليد  الدكتور عيادي رحمه 
املحا�رصات  اإلقاء  اأثناء  ال�صديد  والإن�صات 
على  حري�صا  فكان  لالآخر,  ال�صتماع  اأو 
كانت �صفته ومكانته  املتكلم مهما  احرتام 

العلمية.
رحمه  عيادي  الدكتور  كان   : 5–التدوين 
اأو  عليه  متر  يدون كل �صغرية وكبرية  الله 
املحا�رصين  كالم  ي��دون  وك��ان  ي�صمعها, 
الذين ي�صتمع اإليهم حتى ولو كانوا اأقل منه 
معرفة ومرتبة, ويدون اأ�صئلة اجلمهور حتى 
من اأب�صط العوام, فكان رحمه الله حري�صا 

على كتابة كل ما ي�صمعه.
هي  والفكر  العلم  اأهل  �صمة  6–التوا�سع: 
رجال  الله  رحمه  ك��ان  ولقد  التوا�صع, 
متوا�صعا حتى اأنك تنكر عليه �صفة العامل 
اأو الباحث عندما تراه بتلك الدرجة العظيمة 
من التوا�صع والب�صاطة �صواء يف اللبا�س اأو 
يتكلم  وعندما  وغريها,  الكالم  اأو  الهيئة 
اليه  ي�صتمع  تراه  العامي  الن�صان  اأمامه 
مفكر  اأو  عامل  �صخ�س  اىل  ي�صتمع  كاأنه 
وكاأنه  احلوار  معه  ويتبادل  معه  ويتناق�س 
الله  رفقة �صخ�س يف مرتبته, فكان رحمه 
 " ال�صاعر  قال  كما  فهو  التوا�صع,  �صديد 
رى الرجل النحيف فتزدريه ••• ويف اأثوابه 
مالأى   " ال�صاعر  قال  وكما  ه�صوُر",  اأ�صٌد 
والفارغات   ** بتوا�صع  تنحني  ال�صنابل 

روؤو�صهن �صوامخ".
و�صفاته  املرحوم  �صفات  من  بع�س  هذه 
كلمات  يف  ح�رصها  اأ�صتطيع  ل  عديدة 
على  احلر�س  �صديد  كان  واأي�صا  قليلة, 
اأمته  لأبناء  �صواء  وامل�صاعدة  املعرفة  تقدمي 
امللتقيات  العديدة يف  م�صاركاته  من خالل 
اأرجاء  يطوف  فكان  واجلل�صات  والندوات 
له  �صمحت  كلما  الدعوات  ويلبي  الوطن 

الفر�صة بذلك بدون اأن يرتدد اأبداأ.
والأعمال  امل�صوؤوليات  اأب��رز  من  ولعل 
اأجملها  اأن  وا�صتطعت  املرحوم  تقلدها  التي 

واجدها هي: 
 –  2 البليدة  جامعة  يف  حما�رص  اأ�صتاذ 

تخ�ص�س علم اجتماع املعرفة.
التعليم  ملناهج  الوطنية  اللجنة  ع�صو 

التح�رصي 
�صحفي متعاون مع عديد �صحف وطنية 

مدير فرقتي بحث يف جامعة البليدة
مدير فرقة بحث جامعة �صطيف 

لولية  الثقافية  الن�صاطات  دائ��رة  رئي�س 
اجلزائر 2001-2007

منتج اإعالمي ملوؤ�ص�صة الرباق 
وهي:  الكرمي  القراآن  لقناة  ح�صتني  اأنتج 
ح�صة قالوا عن ر�صول الله – ح�صة معجم 

العلماء ومنجم احلكماء.

الثقافة  مركز  يف  م�صارك  باحث  ع�صو 
والعلوم برتكيا

بالدرا�صات  اخلا�صة  احلكمة  جملة  رئي�س 
الجتماعية

والعلوم  واللغة  الآداب  لكلية  �صابق  عميد 
الجتماعية

اأكادميية  علمية  ر�صائل  عدة  على  اأ���رصف 
دكتوراه وماج�صتري 

العلمية  الأن�����ص��ط��ة  م��ن  ع��دي��د  وه��ن��اك 
ولكن  املرحوم  تقلدها  التي  وامل�صوؤوليات 
الله  اأتو�صل عليها ولكن بحول  مازلت مل 
متكاملة  كاملة  �صرية  كتابة  انتظار  يف 

للدكتور.
عيادي  املرحوم  بها  متيز  التي  الأ�صياء  ومن 
واملوؤ�ص�صة  الإع��الم  مبيدان  اهتمامه  هو 
همزة  فيها  ي��رى  ك��ان  التي  الإع��الم��ي��ة, 
و�صل للجمهور العامي, وملتعط�صي الفكر 
واملعرفة يف اجلزائر قاطبة, ولذلك تعاقد مع 
الثقافية  الإذاعة  يف  ممثلة  الوطنية  الإذاعة 
الربامج  من  جملة  باإعداد  وقام  اجلزائرية 
التي �صوف تبقى خالدة يف ذاكرة  الفكرية 
كل جزائري تابع تلك احل�ص�س العميقة يف 
فكرها والكثيفة يف كم معارفها واملتعة يف 

اأ�صلوب مقدمها. وهذه الربامج هي: 
1 منرب الأفكار 

2 حوا�رصنا الثقافية 
3 اأهل الفكر 

4 عود على فكر 
لالأجيال  تراث  يرتك  ومفكر  باحث  وككل 
موؤلفات  عدة  عيادي  املرحوم  ترك  القادمة, 
جادة  ودرا�صات  طرحها,  يف  وعميقة  هامة 
من حيث طبيعة موا�صيعها, وهي موا�صيع 

ظلت ت�صغله طوال حياته وحتى مماته.
موؤلفات   10 ح�صدت  املوؤلفات  بني  ومن 
وهناك عدة موؤلفات اأخرى �صنحاول جمعها 

ون�رصها بحول الله.
لالإن�صان  احل�����ص��اري  البناء  1–اآليات 

واملجتمع 
املدر�صة  بني  ال�صيا�صية  التن�صئة   –  2
والبيئة الثقافية : درا�صة �صو�صيولوجية يف 
التفكري ال�صيا�صي لطالب الأق�صام الثانوية 

النهائية يف اجلزائر.
املدار�س  تاريخ  يف  تلم�صان  موقع   –  3

الفكرية يف العاملني العربي والإ�صالمي
لإعادة  الثقافية  القواعد  تر�صي�س   –  4

البناء احل�صاري.
5 – اأثريات امل�صاألة اللغوية يف اجلزائر 

6– مو�صوعة العلماء والأدباء اجلزائريني 
يف  واجتاهاته  الجتماع  علم  تاريخ   –7

اجلزائر 
البناء  واإع��ادة  الإ�صالمي  الرباديغم   –  8

احل�صاري 
م�رصوع  من  اجلزائر  احتالل  9–خمطط 

بوا�صونيي اىل م�رصوع ق�صنطينة 
الفرن�صية  ال�صتك�صافية  10–اخلريطة 

باجلزائر ال�صادرة 1865.
عيادي  الدكتور  اأن  املوؤ�صفة  الأ�صياء  من 
يف  امل�صاكل  من  العديد  واجه  الله  رحمه 

م�صواره العلمي والفكري, ومل يكن مرتاحا 
للعامل  قيمة  يعطي  ل  الذي  بلده  يف  اأب��دا 
واملفكر, وكان متاأزما يف �صمت, ويتعذب 
يف �رص, ورمبا مل يكن يتاأمل ملا يقع عليه من 
مير  الذي  للواقع  يتاأمل  ما كان  بقدر  تع�صف 
ات�صلت  كلما  وكان  اجلزائرية,  الأمة  به  متر 
اإقامة  وعلى  املجتمع  توعية  على  يوؤكد  به 
الجتماعية  والدرا�صات  الفكرية  الندوات 
يف  بكوارث  ينذر  ال��ذي  الواقع  لتعرية 
ذلك  بكل  ي�صعر  الله  رحمه  فكان  اجلزائر, 
اأع��داء  طرف  من  ويحارب  ب�صمت  الأمل 
الفكر ومن طرف امل�صاريع الفرنكفونية يف 
اجلزائر التي كان يحاربها الدكتور ويعريها 

يف جميع ندواته وجل�صاته.
الهوية  فكان يدافع بكل قوة عن مقومات 
يف اجل��زائ��ر, ي��داف��ع ع��ن الإ���ص��الم وعن 
العربية وعن الهوية الوطنية بكل مقوماته 
واأعالم  و�صخ�صيات  والعقدية  التاريخية 
وال��رتاث  باملوؤ�ص�صات  ويعرف  اجل��زائ��ر, 
ال�صخم الذي حتويه هذه الأمة عرب ما�صيها 

القدمي واحلديث واملعا�رص.
يعي�س  جعلته  والعوامل  الظروف  هذه  كل 
الكثري  يف  اأقعدته  متعددة  �صحية  اأزمات 
اأبرز تلك  من املرات عن احلركة, ولعل من 
على  اإ�صابته  ال�صعبة  ال�صحية  احل��الت 
م�صتوى العني, ويقول هو يف ذلك بر�صالة 
اأر�صلها التي يقول فيها ما يلي " حيث كنت 
العالج يف  اأجل  ب�صار دوريا من  اإىل  اأتنقل 
بعثة  تديره  الذي  العيون  طب  م�صت�صفى 
التعاون ال�صحية الكوبية يف ب�صار, بعد اأن 
املغلق يف  الزرق  مبر�س  لالإ�صابة  تعر�صت 

عيني اليمنى".
الروؤية  الله  رحمه  عيادي  الدكتور  ليفقد 
من  الرغم  وعلى  اليمنى,  عينه  من  متاما 
كل ذلك ظل ي�صارع من اأجل ن�رص الثقافة 
يجابهوا  لكي  اجلزائر  يف  الأفراد  وتكوين 
التخريبية  وامل�صاريع  التغربيية  امل�صاريع 

يف اجلزائر.
املجالت,  ه��ذه  يف  كبري  ب��دور  ق��ام  ولقد 
ال�صعبي  احل��راك  يف  بقوة  حا�رصا  وك��ان 
و�صائل  يف  كثريا  وظهر  موؤخرا,  اجلزائري 
اجلزائري  املجتمع  تر�صيد  اأجل  من  الإعالم 
وتنبيهه ملا يح�صل وفق نظرة علمية دقيقة 
وقراءة نقدية للو�صع اجلزائري بعني ب�صرية 

ور�صيدة.
احلاجة  اأم�س  يف  ونحن  الدكتور  ليغادرنا 
هذا  اأبناء  من  املخل�صني  من  ولأمثاله  له 
العرو�س  كل  من  وبالرغم  الربرة,  الوطن 
التي كانت تاأتيه من عدة دول ومراكز بحث 
اأ�صتطيع  ل  يقول  دائما  كان  اأنه  اإل  عاملية, 
يهيمون  البلد  هذا  اأبناء  واأت��رك  اذهب  اأن 
ول  العظيم,  الهراج  هذا  وجوههم يف  على 
اأ�صتطيع الذهاب لدول تاأخذ اأ�رصارنا لتخدم 

م�صاحلها.
�صعيد  الدكتور  على  الوا�صعة  الله  فرحمة 
الفا�صل  والعامل  املخل�س  الرجل  عيادي 
ف�صله  على  �صاهدا  اأثره  يبقى  �صوف  الذي 

علينا وعلى اجلزائر قاطبة.

نبذة وترجمة خمت�سرة عن الفقيد املفكر" الدكتور �سعيد عيادي"
رمبا ال ي�ستطيع االإن�سان اأن يكتب يف ح�سرة احلزن واالأمل بفقدان االأحبة واالأعزاء، خا�سة من بفقدهم حتزن االأمة جميعا، ولي�س فردا اأو اأ�سرة، ولكن �سنة احلياة هو الفراق واملوت،

 ويف ذلك فليتدبر املتدبرون.
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 قسم التـحرير/
هاتف وفاكس:

032.13.03.03
مصلحة اإلشهار/ 
هاتف وفاكس: 

 032.13.02.02
النقال:

0673711590

تصدر عن شركة العريب للنشر  والصحافة والتوزيع واالشهار 
العنوان : حي 19 مارس - والية الــوادي- الـجـزائر

املناجري:

 العريب بريك

مدير النشر 

رئيس التحرير:

»روزال سوف«

جريدة التحرير يومية جزائرية وطنية إخبارية شاملة، شعارها:”حنن مع 
احلق وحيثما مال احلق ملنا معه”. تفخر هبويتها الوطنية والعربية، وتناضل 
من أجل القيم اإلنسانية والعدالة االجتماعية. غايتها املسامهة يف التنوير ، 

اإلصالح، البناء، التوحيد ومل مشل األمة العربية.

تنبيه : جريدة التحرير تتربأ من كل فعل، أو مسامهة، اهلدف منها املحاباة أو تصفية احلسابات.

اإلدارة العامة : تلفاكس :  032.13.03.03
direction altahrir@gmail.com : الربيد اإللكتروين

journalaltahrir@gmail.com : بريد رئيس التحرير من نحن ؟

 احلساب البنكي  : 00500367400240613022 بنك التنمية املحلية - وكالة الوادي
1397572clé 31 : احلساب اجلاريANEP الوكالة الوطنية للن�سر والإ�سهار

الهاتف:021.73.76.78/ 021.73.71.28
                فاك�س:021.73.95.59

الطباعة :
SIA اجلزائر
 SIA ورقلــة
SIO وهران
الـتوزيـع : 

TDS : اجلنوب
S.D.P.O : الغرب

وحرية  الكتابة  على  يشجع  حر،  منرب  التحرير  -جريدة   1
التعبري. 

التعبري حق إنساين طبيعي لكل  2 - اجلريدة تؤمن بأن حرية 
األفراد، جيب محايتها بكل الضمانات الدستورية.

3 - وتؤمن بأن اإلعالم رسالة حضارية راقية، تقوم على املشاركة 
املجتمعية. وتزدهر يف بيئة تعتمد ثقافة الرأي  والرأي املخالف.

4 - التحرير تلتزم- كإعالم- بنقل نبض الواقع، بكل حيادية 
وموضوعية ومهنية. ولذا فجميع ما ينشر ال يعرب بالضرورة عن 

رأي وموقف اجلريدة.
بضمري  ارتباطها  من  كرامتها  تستمد   - كإعالم   - -التحرير   5
بالثوابت  متسكها  ومن  واحلقيقة،  للحق  والئها  ومن  الشعب، 

الوطنية، يف ظل دولة القانون واملؤسسات. 
والرقابة،  السيطرة  أشكال  كل  من  اإلعالم  بتحرير  -وتؤمن   6
من حرية  اإلعالم  فحرية   ، واالقتصادي  السياسي   واالحتواء 
ومهين  وطين  واجب  استقالليته  عن  بالدفاع  وااللتزام  الوطن، 

مقدس.
حرية  ضمانات  بأن  تؤمن  نظرها-  وجهة  من   - اجلريدة   -  7
الرقابة  لذا تشجب  ونشرها هو حق جمتمعي.  املعلومات  تداول 

علي املعلومات وعرقلة وصوهلا للرأي العام. 
يف  اإلعالمية  الرسالة  استغالل  عدم  كإعالم-  وتؤكد-   -  8
املجامالت وتصفية احلسابات أو االبتزاز أو التشهري أو اإلساءة 
أو تشويه احلقائق خلدمة  املعنوية من خالل بتر  أو  الشخصية 
واملواضيع  والوثائق  املستندات  مجيع  أن  على  ما.وتؤكد  غرض 
اليت تصل اجلريدة ستحـاط بالسرية، كما أهنا  تصبح ملكا هلا، 

سواء نشرت أو مل تنشر. 
9 - التحرير تؤمن أن حرية اإلعالم تقتضى احترام تراث األمة 
ومفاهيم  العدل  قيم  عن  الدفاع  وتقتضى  واحلضاري،  الثقايف 
دون  والشعوب،  الــدول  بني  الــدويل،  القانون  وقواعد  السالم، 

حتريض أو تضليل أو كراهية أو تعصب.
يف  أمانة  وأدواهتا  وآداهبا  املهنة  شرف  صيانة  أن  وتؤكد   -  10
أعناقنا،وإعمال ميثاق الشرف اإلعالمي واجب إنساين نلتزم به. 

ميثاق �سرفنا الإعامي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
    والية ورقلة

دائرة سيدي خويلد
بلدية سيدي خويلد

رقم التعريف اإلحصائي: 098430115057132

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/02

          يعلن السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي خويلد إلى كافة المتعاملين عن إجراء طلب عروض مفتوح 
مع اشتراط قدرات دنيا المشروع التالي:

- إنجاز طرق حضرية عبر أحياء عين موسى بسيدي خويلد على مسافة 3000 م/ط
يمكن للمقاوالت المؤهلة في األشغال العمومية نشاط رئيسي درجة رابعة )04( فما فوق و الذين يهمهم هذا االعالن 
سحب دفاتر الشروط من المصلحة التقنية )مكتب الصفقات(بالبلدية مقابل دفع مبلغ 3000.00 دج لدى أمين الخزينه 

بسيدي خويلد.
تودع العروض محمولة لدى أمانة رئيس بلدية سيدي خويلد مرفقة بالوثائق المذكورة في دفتر الشروط كاألتي:

ملف الترشح
ملف الترشح يوضع داخل ظرف مقفل باحكام يبين :

تسمية المؤسسة
إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/02

الخاص بـ: إنجاز طرق حضرية عبر أحياء عين موسى بسيدي خويلد على مسافة 3000 م/ ط
العرض التقني

العرض التقني يوضع داخل ظرف مقفل باحكام يبين :
تسمية المؤسسة

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/02
الخاص بـ: إنجاز طرق حضرية عبر أحياء عين موسى بسيدي خويلد على مسافة 3000 م/ ط

العرض المالي
العرض المالي يوضع داخل ظرف مقفل باحكام يبين :

تسمية المؤسسة
إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/02

الخاص بـ: إنجاز طرق حضرية عبر أحياء عين موسى بسيدي خويلد على مسافة 3000 م/ ط
األظرفة المذكورة أعاله توضع داخل ظرف رابع مقفل بإحكام و مغفل و ال يحمل إال العبارات التالية :

إعالن عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم : 2020/02
الخاص بـ: إنجاز طرق حضرية عبر أحياء عين موسى بسيدي خويلد على مسافة 3000 م/ ط

»ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة و تقييم العروض «
- حددت مدة تحضير العروض بـ: 21 يوم إبتداءاً من أول صدور هذا اإلعالن في الجرائد اليومية الوطنية أو النشرية 

لصفقات المتعامل العمومي ، يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لمدة 90 يوم زائد مدة تحضير العروض
- المتعهدون مدعوون لحضور جلسة فتح األظرفة بقاعة اإلجتماعات بمقر بلدية سيدي خويلد ، في اليوم و الساعة المعلن 

عنها في دفتر الشروط وإذا صادف هذا اليوم يوم عطلة يؤجل إلى يوم العمل الموالي بنفس التوقيت .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

مـح�سـر تكليــف بالـوفــاء 
    املـادة 600. 612 .613 من ق اإ م اإ

عن طريق الن�سر طبقا لن�س املادة 412 ف 04 من ق اإ م اإ          

الرقـم :3592/ 2019 .   
وت�سعــــة  األفــني  �سنــة  نـوفـمـرب  �سهــر  مــن  ال�سـاد�س  اليــوم:  بتاريــخ  ـ 
ع�ســرة .ـ بناء على اأمر االإذن بن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي بجريدة 
يوميـة وطنيـة ال�سـادر عن حمكـمة الـوادي بتاريخ : 12/03/2020 حتت 
.ـ  اجلـزائـر  اخللـيـج  بـنـك   : طـلـب  على  بناء  .ـ   00171/2020  : رقم 
واملتخــذ موطنـه املخـــتار ملبا�ســرة اإجــراءات التنفيــذ بـ واليـــة الـــوادي . 
ـ بناءا على املادتني 02 و12 من القانون 06/03 املوؤرخ يف 20/02/2006 
 ،  612  ،  600 املواد  على  بناءا  الق�سائي.ـ  املح�سر  مهنة  تنظيم  املت�سمن 
625 من قانون االإجـراءات املـدنيـة واالإداريـة .ـ   ، 624  ، 623  ، 613
قمـنا نحن االأ�ستـاذ/ مي�سه اإ�سماعيـل املح�سر الق�سائي لدى حمكمة الـوادي 
بالتـاريخ املـدون اأعـاله .ـ بناءا على ال�سند التنفيذي املتمثل يف : عقد رهن 
 472 رقم   30/10/2017 بتاريخ  م�سهر   18/10/2017 يف  موؤرخ  ر�سمي 
التنفيذية  بال�سيغة  قانونـي  رهن  باإمهار  باأمر  مرفق   104 رقم   09 جملد 
بال�سيغة  ممهور  رقم:7967/2019  حتت   09/10/2019 بتاريخ 
العمومية  لالأ�سغال  ال�سالم  بحر  �سركة   1-  : من  كل  بتكليف  .ـ  التنفيذية 
اأم  –الكائن مقرها / بحي  والري ذات امل�سوؤولية املحدودة . ب�سفتها مدينة 
�سلمى – بلـديـة الـوادي . 2 - بـحـري عبـد البـا�سـط بـن عبد الوهـاب .  - 
باعتباره الكفيل -العنـوان : حـي بـاب الـواد .ـ مب�سمـون ال�سنـد والقا�ســي 
40.000.000،00 دج مبلــغ القر�س .02 : مبلـــغ :  بـ  :01 : مبلـــغ : 
10،520،00 دج  م�ساريـف التنفـــيذ .03 : مبلـــغ : 872.000،00 دج 
الـحـق  ح�سـاب  مـع  الدفـع  الواجب  االإجمايل  املبلـغ  .ـ  التنا�ســبي  احلـق 
خم�ســة  مهلة  خـالل  ذلك  .ـ  دج  بـ:40.882.520،00  يقــدر  التنا�سـبي  
اأجبــر  واإال  التكليــف  هــذا  تبليـغ  تــاريخ  من   ) يوما   15  ( يـوم   ع�ســر 
على ذلك بكافــــة الطرق القانونيـــــة  .ـ واإثباتا لـمـا تـقدم حررنــا هـذا 
بـه  للعـمل  اأعـاله  وال�سنـــة.املــذكـورين  ال�سـهـر  و  اليـــوم  فــــي  املحـ�سـر 
طبقـــا للقانــــون .                                                                                        املح�سر الق�سائي

املكتب العمومي للمح�سر الق�سائي 
  مكتب االأ�ستاذ/ مي�سه اإ�سماعيل 

 حم�سر ق�سائي لدى حمكمة الوادي                                  
  حـي الرمـال ـ الوادي                                

الهاتف: 0.32.13.89.37                      

 9 منها  واحد  كل  كبرية،داخل  مربعات   9 من  �سودوكو  لعبة  .تتاألف 

مربعات �سغرية لت�سكل ال�سبكة من 81 مربعا �سغريا.

وعليه: اماأ هذه املربعات ال�سغرية باأرقام من 1اإىل 9 ب�سرط :

 1.اأن ليتكرر الرقم داخل ال�سبكة اأفقيا وعموديا 

داخل اأي مربع من املربعات الت�سعة الكبرية رقم  اأي  ليتكرر  2.اأن 

�ســــــــــــــــــــودوكــــــــــــــو  
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة السكن العمران و المدينة
مديرية التعمير،الهندسة

المعمارية و البناء لوالية ورقلة
مصلحة متابعة الصفقات العمومية

رقم التعريف الجبائي :000230015008564

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 02 /2020
         تعلن مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية ورقلة عن إطالق إجراء طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات 

دنيا من اجل :
انجاز شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب الرئيسية والثانوية لحي 100 مسكن عدل *بلدية تماسين *

- فعلى أصحاب المقاوالت حاصلين على شهادة التأهيل الدرجة الثانية فما فوق نشاط رئيسي في الري الراغبين في المشاركة سحب 
دفتر الشروط من مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء الكائن مقرها بحي فيطانت وسط المدينة ورقلة

أظرفة ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي يجب أن تحتوي على الوثائق المشار إليها ضمن المادة 12 من دفتر الشروط.
ويتم تقديم العروض على النحو التالي:

1 - يوضع ملف الترشح في ظرف منفصل مقفل باحكام وال يحمل سوى العبارات التالية :
اسم المؤسسة

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02 متعلق به :
انجاز شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب الرئيسية والثانوية لحي 100 مسكن عدل “بلدية تماسين *

“ملف الترشح”
2 - يوضع العرض التقني في ظرف منفصل مقفل بإحكام وال يحمل سوى العبارات التالية :

اسم المؤسسة
طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02 متعلق به :

انجاز شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب الرئيسية والثانوية لحي 100 مسكن عدل “بلدية تماسين *
العرض التقني”

3- يوضع العرض المالي في ظرف منفصل مقفل بإحكام وال يحمل سوى العبارات التالية :
اسم المؤسسة

طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02 متعلق به :
انجاز شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب الرئيسية والثانوية لحي 100 مسكن عدل “بلدية تماسين *

“العرض المالي”
توضع هذه األظرفة الثالثة في ظرف آخر مقفل بإحكام ويحمل العبارة التالية :

إلى السيد مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية ورقلة
طلب عروض وطني مفتوح باشتراط قدرات دنيا رقم 2020/02 متعلق بـ:

انجاز شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب الرئيسية والثانوية لحي 100 مسكن عدل “بلدية تماسين *
“ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض”.

- تودع العروض محمولة )وال ترسل عن طريق البريد( على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لوالية ورقلة في 
أخر يوم من مدة تحضيرالعروض

- حددت مدة تحضير العروض بـ 15 يوما ابتداء من أول نشر لإلعالن عن طلب العروض في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل 
العمومي )BOMOP( او الجرائد اليومية. - حدد تاريخ إيداع العروض في آخر يوم من مدة تحضير العروض إلى غاية الساعة 
14.00 بعد الزوال وإذا صادف أخر يوم من مدة تحضير العروض يوم عطلة أو يوم راحة قانونية فإن مدة تحضير العروض تمدد إلى 
غاية يوم العمل الموالي و في نفس التوقيت. - المشاركون مدعوون لحضور عملية فتح االظرفة في يوم إيدع العروض على الساعة 

14.30 بعد الزوال بمقر مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء الكائن مقرها بحي فيطانت وسط المدينة ورقلة.
يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم طيلة مدة تحضير العروض + 03 أشهر ابتداءا من تاريخ فتح العروض.

  ANEP Nْ 2030000515      التحرير 2020/04/09 

Ministere de l’habitat de l’urbanisme Et la ville
Direction de l’Urbanisme, de l’Architecture

Et de la Construction de la Wilaya d’Ouargla
Service du suivi des Marchés publics
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حـدث وال حـرج
اإيداع مروج اإ�ساعة غلق 
حمطات الوقود احلب�س 

املوؤقت
ك�سفت وزارة التجارة اأنها تقدمت ب�سكوى لدى 

م�سالح الأمن بعد �سدور �سائعة با�سمها بقرار 
غلق حمطات الوقود من طرف �سخ�س جمهول 

الهوية.وذكرت الوزارة يف بيان لها اأن قوات الأمن 
متكنت بكل احرتافية ويف وقت جد قيا�سي من 

اإلقاء القب�س على م�سرب هذه الإ�ساعة، وقد 
مت ال�ستماع له لدى امل�سالح الق�سائية املخت�سة 

لولية البليدة ومت اإيداع املعني ال�سجن املوؤقت 
اإىل غاية حماكمته.واأفاد البيان اأن الوزارة لن 

تتوانى  يف املتابعة الق�سائية وعدم الت�سامح مع 
اأي �سخ�س اأو هيئة كانت ت�ستعمل ا�سم الوزارة يف 

اأي ت�سريح اأو قرار مغلوط ملغالطة الراأي العام 
ون�سر الأكاذيب وزرع البلبلة خا�سة يف الظرف 

ال�سحي الذي تعي�سه الباد على غرار باقي دول 
العامل.

اأخبــار حــول
 العــامل

اأ�سراب كبرية من 
ح�سرة اليع�سوب تغزو 

ورقلة ، ح�سب ما مت 
ن�سره عرب مواقع 

التوا�سل الجتماعي ، 
احدهم علق بالقول:" 
مازتنا�س كورونا حتى 

تزيدنا احل�سرات"..

صـــورة و تعــليق 

◄

◄

كورونا يرفع حاالت الطالق 
يف �ضوريا 5 اأ�ضعاف!

ك�صف م�صت�صار وزير الأوقاف ال�صوري, ح�صان عو�س, عن 
ارتفاع تقديري حلالت الطالق 5 اأ�صعاف خالل فرتة حظر التجول 

التي ت�صبب بها فريو�س كورونا يف البالد.
واأ�صاف عو�س خالل مداخلة مع اإذاعة “املدينة اأف اأم” ال�صورية, 

اأنه كان يبحث يوميا بحالة واحدة, فيما ورده يف يوم واحد 5 
حالت طالق جتري معاجلتها عرب الهاتف, علما اأنه يف احلالة 

الطبيعية ينبغي ح�صور الزوجني.
واأ�صار اإىل اأن ال�صبب قد يكون "التما�س املبا�رص والواقع ال�صيء 
املوجود يف بع�س العالقات الزوجية والذي مل يكن ملحوظا يف 

ال�صابق".
وبداأ يف خمتلف اأنحاء �صوريا تطبيق قرار احلكومة متديد حظر 

جتول املواطنني يومي اجلمعة وال�صبت من كل اأ�صبوع اعتبارا من 
ال�صاعة 12:00 ظهرا حتى 06:00 من �صباح اليوم التايل.

وتنفيذا لهذا القرار يجب على املواطنني يف كل مناطق البالد 
اللتزام ببيوتهم وعدم اخلروج اإىل ال�صوارع, وذلك يف اإطار 

."COVID-19" اإجراءات احلكومة ملنع انت�صار عدوى فريو�س
واأعلنت وزارة ال�صحة ال�صورية عن ت�صجيل 19 اإ�صابة بفريو�س 

كورونا, �صفي منهم اثنان, وتويف اثنان اآخران.

ترامب ينوي 
اإقامة �سكة حديد تربط 

االأر�س بالكواكب!
قبل يومني وقع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مر�صوما 

ي�صمح لقوات الف�صاء المريكية!, با�صتخراج موارد الف�صاء 
من مياه ومعادن!! وكذلك بتحفيز املوؤ�ص�صات اخلا�صة على 

العمل يف جمال الأبحاث الف�صائية.
الالفت ان الرئي�س المريكي وّقع هذا القرار يف الوقت الذي 
يع�صف وباء كورونا باأمريكا ب�صبب �صوء ادارته املتخبطة – 

بح�صب متابعني- والتي انكرت يف البداية خطر كورونا واليوم 
تفر�س حالة الطوارىء يف ولياتها اخلم�صني .

وقال مراقبون اأن الرئي�س المريكي حتول اىل قاطع طريق 
لنهب �صحنات املعدات الطبية املر�صلة من ال�صني اىل البلدان 

الخرى, ل�صد النق�س الفظيع يف اجهزة التنف�س والكمامات 
واملعدات الطبية التي تعاين منها امريكا, بات يبحث له عن 

ن�رص يف الف�صاء بعد ان عجز عن حتقيقه يف الر�س ويف داخل 
امريكا نف�صها, ليقنع الناخبني المريكيني انه حتى لو عجز عن 

توفري كمامات ورقية لهم فانه �صيجلب لهم املاء واملعادن من 
الف�صاء بدل عن ذلك!.

من اأطرف ماجاء من تعليقات حول قرار ترامب ب�صان 
"خ�صخ�صة الف�صاء" وا�صتخراج املاء واملعادن من الف�صاء, كان 

تعليق احد الظرفاء الذي كتب يقول ان ترامب يفكر باإقامة 
خطوط �صكك حديدية بني القمر والأر�س ورمبا كوكب الزهرة 

اأو عطارد لعتقاده انها غنية بالفلزات ال�رصورية لتحقيق 
طموحاته يف التغلب على تقدم ال�صني التكنولوجي وعلى 

تقدم رو�صيا يف تكنولوجيا املعدات الع�صكرية!!.

رغم املنا�سدات..ال�سعودية 
تنفذ االإعدام ق�سا�سا بحق 

اأ�سغر حمكوم
نفذت ال�صلطات ال�صعودية, الأربعاء, حكم القتل, ق�صا�صا, 

بحق اأ�صغر حمكوم يف اململكة, "عبد املح�صن الغامدي", بعد 
ف�صل منا�صدات نا�صطني و�صخ�صيات لأولياء الدم بالعفو عن 

القاتل.
وعرب و�صم )#عبداملح�صن_الغامدي_ينخاكم3( على "تويرت", 

نعى مغردون ال�صاب, الذي ارتكب جرميته عام 2012, بينما 
كان عمره, اآنذاك ل يتجاوز 15 عاما. وتداول مغردون مقاطع 
فيديو لل�صاب املحكوم, وهو يقراأ القراآن, ويف مقطع اآخر وهو 

يودع حمبيه. وكان نا�صطون قد د�صنوا هذا الو�صم, يف وقت 
�صابق, ملنا�صدة اأهايل الدم, العفو عن "الغامدي", مراعاة ل�صنه 
ال�صغرية, ولأيام �صهر �صعبان املباركة. واحتل الو�صم �صدارة 

"ترند تويرت" يف ال�صعودية لعدة �صاعات.
وتعود اأحداث اجلرمية التي ارتكبها "عبداملح�صن الغامدي" اإىل 

عام 2012, حينما تلقت اجلهات الأمنية يف منطقة الباحة بالغا 
بوقوع جرمية قتل يف مدر�صة ثانوية باملع�صوقة, وهي منطقة 

تابعة ملدينة القري.
وتوجهت قوات الأمن اإىل املدر�صة, ليتبني عند و�صولها 

اأن املقتول اأحد الطالب وعمره 17 عاما, وهو من عائلة "اآل 
امل�رصف".وات�صح اأن "عبداملح�صن الغامدي", والذي كان يبلغ, 

اآنذاك, 15 عاما اأطلق على زميله 7 طلقات من م�صد�صه لريديه 
قتيال. وبعد الإجراءات الالزمة والتحقيق مع "الغامدي", 

اعرتف بقتله زميله, واأن بينهما خالفا, فتم احلكم عليه بالقتل 
ق�صا�صا.

اأمريكا ت�سجل اأ�سخم ح�سيلة 
وفيات يومية يف العامل ب�سبب 

كورونا
ح�صيلة وفيات هي الأعلى على الإطالق ي�صجلها بلد 

يف العامل جراء فريو�س كورونا خالل اأربع وع�رصين 
�صاعة, كانت من ن�صيب الوليات املتحدة المريكية.
فبح�صب بيانات اأ�صدرْتها جامعة جونز هوبكنز فاّن 

الوليات املتحدة �صّجلت الفا وت�صعمائة وت�صعا وثالثني 
حالة وفاة, واأكرث من ت�صعة وع�رصين األفا وخم�صائة 

ا�صابة جديدة يف اأربع وع�رصين �صاعة, لريتفع العدد 
الإجمايل للوفيات اىل اثني ع�رص األفا و�صبعمائة واثنتني 
وع�رصين وفاة من بني اأكرث من ثالثمائة و�صتة وت�صعني 

الف ا�صابة.
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب هدد بتعليق دفع 

امل�صاهمة املالية الأمريكية يف منظمة ال�صحة العاملية, 
منّددا بطريقة اإدارتها للوباء, وقال اإّن تركيز املنظمة 

ين�صب على ال�صني.
وتعترب الوليات املتحدة, الدولة الأوىل يف العامل من 
حيث عدد الإ�صابات املعلنة بالوباء, كما اأنها ت�صّجل 
منذ اأيام ح�صيلة وفيات يومية متزايدة, ما يعني اأنها 

قد تتخّطى قريبا اإ�صبانيا ورمّبا تلحق بركب اإيطاليا التي 
تت�صّدر حاليا عدد الوفيات الناجمة عن الفريو�س يف 

العامل باإجمايل جتاوز �صبعة ع�رص الف وفاة.

مري البيا�سة بالوادي و" قاطو البيلوط 
كورونا   " ملكافحة 

يف الوقت الذي جند فيه بع�س امل�سوؤولن 
املحلين لولية الوادي يتهربون من 

م�سوؤولياتهم لتفادي الوقوع يف فخ فريو�س 
كورونا ، جند اأن البع�س الآخر قد اأقتحم 

امليدان بعدما حمل يف �سدره �سعار " ن�سقى 
حتى يرتاح غريي " وهذا بوا�سطة جملة 
من القرارات والتدابري املفيدة ل�سكانه اأو 

الردعية لتجنب املخاطر اأي�سا لتجنب انت�سار 
الفريو�س ، من بن هوؤلء جند رئي�س بلدية 

البيا�سة الذي ا�ستغنى عن وجبة غذائه 
اأثناء القيلولة ويكتفي بتناول " قاطو الطياآر 

يعلق  البع�س  جعل  مما   ، مقربن  بح�سب   ، "
زكايرة يت�سلح بـ " قاطو الطياآر " ملكافحة " 

فريو�س كورونا .

املجبورون على العمل باملنزل ب�سبب 
كورونا مهددون مب�سكالت عقلية 
تو�سلت درا�سة حديثة اإىل اأن الأ�سخا�س الذين اأجربوا على العمل من منازلهم 

خال اأزمة فريو�س كورونا، ي�سربون الكثري من الكحول وياأكلون طعاما اأقل 
�سحية ويعانون من م�سكات يف النوم.وك�سفت درا�سة ا�ستق�سائية اأجراها معهد 

حقوق العمالة، �سملت 500 عامل، زيادة كبرية يف ال�سكاوى من م�سكات يف 
الع�سات والعظام والأربطة والأوتار والأع�ساب.واأفاد اأكرث من ن�سف الذين 

�سملهم ال�ستطاع اأنهم ي�سعرون باأوجاع واآلم جديدة، خا�سة يف الرقبة 
والكتف والظهر، مقارنة بحالتهم البدنية الطبيعية.كما اأ�سار ال�ستطاع اإىل 
اأن التمارين الريا�سية والنظام الغذائي ال�سحي اآخذان يف التا�سي.ويف غ�سون 
ذلك،  اعرتف ُخم�س امل�ساركن بتعاطي الكحول ب�سكل اأكرب بكثري مما تعودوا 
ا�ستهاكه عادة.وخل�س تقرير معهد حقوق العمل اإىل اأن امل�ساركن يعانون من 
قلة النوم وزيادة خطر الإرهاق ب�سكل يدعو اإىل القلق.واأفاد معظم امل�ساركن 

بفقدان النوم ب�سبب القلق، بالإ�سافة اإىل زيادة الأعرا�س املقابلة للتعب.وقال 
الن�سف اإنهم يعملون ل�ساعات طويلة وغري منتظمة ولي�سوا �سعداء بعدم التوازن 

احلايل بن العمل واحلياة.وقال واحد من كل ثاثة اإنهم ي�سعرون بالعزلة يف 
كثري من الأحيان، واأكرث من خم�سهم قلقون ب�ساأن الأمن الوظيفي.وقال �ستيفن 

بيفان، رئي�س ق�سم تطوير املوارد الب�سرية يف معهد حقوق الإن�سان: "هذه النتائج 
املوؤقتة تر�سم �سورة لقوة عاملة منزلية جديدة تواجه حتديات كبرية يف 

ال�سحة البدنية والعقلية".
واأ�ساف: "يحتاج اأ�سحاب العمل اإىل العرتاف باأنهم ل يزالون م�سوؤولن عن 

رفاهية موظفيهم، حتى عند العمل من املنزل".وتابع: "هناك عدد من اخلطوات 
التي ميكن اتخاذها لتح�سن رفاهية املوظفن".

◄



اإلزام مدراء ال�سحة باملرافقـــة النف�سية للم�سابيــن 
بكورونــــا واأقاربهــــم

منظمة ال�سحة العاملية حتذر من رفع القيود على احلركة و التنقل

لـــــــــــوؤي ي
----------------------

اأر�سلت  لها  تعليمة  يف  الــوزارة  اأ�سافت  و 
اإىل مدراء ال�سحة، اأن املخلفات النف�سية 
ال�سحية  الأزمة  عن  والناجتة  الراهنة 
اجلهود  كــل  ت�سافر  تقت�سي  احلالية 
ذلك  و  وليـــة،  كــل  اإمــكــانــيــات  ح�سب 

خ�سو�سا  ال�سحة،  مهنيي  مع  بالت�ساور 
العائلي،  الطب  يف  املخت�سن  الأطــبــاء 

والأخ�سائين النف�سانين.
املــرافــقــة  بتنظيم  الـــوزيـــر  ــب  ــال ط و 
النف�سية لاأ�سخا�س امل�سابن، اأو امل�ستبه 

يف اإ�سابتهم واأقاربهم ومهنيي ال�سحة.
اإتخاذ  من  لبــد  اأنــه  الـــوزارة  اأ�سافت  و 

كل التدابري الوقائية ال�سحية حلماية 
الأفراد، كما باإمكانهم اأن يكون تدخلهم 
عن  اأو  بعد  عن  الإ�ست�سارة  و�سائل  عرب 

طريق الهاتف.
منظمة  كـــررت  ــت  وق يف  ــك  ذل يــاتــي  و 
ــس الأربـــعـــاء،  ــ� الــ�ــســحــة الــعــاملــيــة ام
القيود  رفع  احتمال  من  �سابقًا  حتذير 

من  غريها  اأو  التنقل  و  احلــركــة  على 
التي فر�ست يف عدة بلدان  الإجــراءات 
فــريو�ــس  كــبــح  ـــل  اأج ــن  م الأمل  حـــول 
من  اأكـــرث  حــيــاة  ح�سد  الـــذي  ــا  ــورون ك
يف  م�ستمرا  يزال  ول  �سخ�س،  األف   80

ن�ساطه التو�سعي.
مكافحة  طــريــق  اأن  على  �ــســددت  كما 
ل  للرتاخي،  جمــال  ول  طويلة  الــوبــاء 
جمــاًل  يــرتك  ل  الــفــريو�ــس  اأن  �سيما 

للخطاأ.
اأوروبــا،  يف  املنظمة  مكتب  رئي�س  ونبه 
النخفا�س  اجتــاه  اأن  مــن  كــلــوغ،  هانز 
الإ�سابة  ــالت  ح يف  الــزيــادة  معدل  يف 
الوقت  اأن  يعني  ل  امل�ستجد  بالفريو�س 
الهادفة  ــراءات  الإج لتخفيف  حان  قد 

اإىل وقف انت�ساره.
زيادة  “ت�سهد  البلدان  بع�س  اأن  واأ�ساف 

�سريعة يف احلالت اأو طفرة جديدة”.
م�سيفًا  امل�ستمرة،  اليقظة  اإىل  دعا  كما 
اأمامنا طريق طويل لنقطعه يف  “ما زال 
حتى  اأحرزناه  الذي  والتقدم  املاراثون 
الآن يف مكافحة الفريو�س ه�س للغاية. 
ــن نقطة  بــاأنــنــا اقــرتبــنــا م العــتــقــاد 
اأمرا خطريا. الفريو�س  النهاية �سيكون 
عن  الر�سا  اأو  للخطاأ  ــال  جم ــرتك  ي ل 

النف�س. “.

دعت ام�س وزارة ال�سحة وال�سكان اىل �سرورة املرافقة النف�سية لالأ�سخا�س امل�سابني اأو امل�ستبه اإ�سابتهم بفريو�س كورونا.

15 دج   1974   •  الثمــن  •  العــــدد  الثامنـــة   09  اأفريل  2020 م  املوافـــــق لـ  15  �سعبان  1441 هـ    •  ال�سنة   •   الربيد الإلكرتوين : journalaltahrir@gmail.com•  اخلمي�س  

16 وهران 16ق�سنطينة 13ورقلة 26الوادي 24اجلزائر  17حالـة الطقـس

الفجر 04:53  الظهر 12:36   الع�شر 16:10   املغرب 18:58  الع�شاء 20:14مواقيت الصالة لوالية الوادي و�ضواحيها

طائرات ع�سكرية لنقل 
م�ساعدات �سكان مترنا�ست 

لوالية البليدة

و�سع اأزيد من 100 �سيارة 
باملح�سر ملخالفي احلجر 

املنزيل بورقلة

اأظهر نتائج جيدة يف عالج املر�س بال�سني

دواء م�ساد لكورونا يف 
�سوق رو�سيا االأ�سبوع املقبل

حجز اأكرث من 1360 علبة تبغ  بوادي ارهيو بغليزان 

ال�سروع يف اإجراء اختبارات الك�سف ال�سريع لكورونا يف �سطيف

�سفارة اجلزائر يف االإمارات تفتح ح�سابات لتربعات اأبناء اجلالية

حجز كمية معتربة من مادة ال�سميد باجللفة

فريو�س كورونا ي�سيب 1572 حالة يف 45 والية

بالكلوروكني   للعالج  م�سابا   1248 واإخ�ساع  جديدة  وفاة   12
�سخرت القيادة العليا للجي�س الوطني ال�سعبي ، طائرة 
لنقل  اجلزائرية،  اجلوية  للقوات  تابعة  ع�سكرية 
البليدة. �سكان  اىل  مترنا�ست  ولية  �سكان  م�ساعدات 
يف  الوطني،  الدفاع  ــوزارة  ل بيان  ح�سب  هذا  وياأتي 
�سكان  مع  والت�سامن  جي�س-اأمة  الرابطة  تعزيز  اإطار 
ولية البليدة املت�سررين من جائحة فريو�س كورونا 
ع�سكرية  طائرة  ت�سخري  مت   )كوفيد19-(.حيث 
م�ساعدات  لنقل  اجلزائرية،  اجلوية  للقوات  تابعة 
الجتماعية  الثقافية  اجلمعية  طــرف  من  مقدمة 
مواد  يف  متمثلة  بتمرنا�ست  املــدين  املجتمع  لتفعيل 
طنوهذا   )7.44( بوزن  ال�سروريات  بع�س  و  غذائية، 
باجتاه  بتمرنا�ست  اجلــويــة  الــقــاعــدة  مــن  انطاقا 
القاعدة اجلوية بوفاريك وذلك لفائدة �سكان ولية 
البيان،  ذات  ح�سب  امل�ساعدات  هذه  .وتاأتي  البليدة 
الإرادة  عن  تعرب  التي  الت�سامنية  للهبة  جت�سيدا 
الواحد.كما  الوطن  اأبناء  بن  للتاحم  احلقيقية 
الوطني  اجلي�س  قيادة  حر�س  على  كبرية  دللة  اأنها 
وتقوية  التاحم  هذا  ومرافقة  رعاية  على  ال�سعبي 

الرابطة بن اجلي�س و�سعبه.
ق/و

 107 اأمن ولية ورڨلة عن و�سع  ك�سف بيان مل�سالح 
لبلدية  البلدي  باملح�سر  نارية  دراجة   90 و  مركبة 
احلجر  ــراءات  ــاإج ب اأ�سحابها  الــتــزام  لعدم  ورقلة 
العمومية  ال�سلطات  اأقرته  الــذي  اجلزئي  ال�سحي 
بهذه الولية على غرار عديد وليات الوطن يف اإطار 
امل�ستجد  الوقاية من تف�سي فريو�س كورونا  تدابري 
اإخ�ساع  مت  باأنه  ذاته  امل�سدر  )كوفيد19-واأو�سح 
حتقيق  لإجــــراءات  �سخ�سا   82 نحو  امل�سالح   ذات 
ي�ستثنى  فيما   ، ــرا  اآخ  20 حــالت  درا�سة  و  الهوية 
على  احلا�سلن  الأ�سخا�س  العقابية  الإجــراءات  من 
رخ�س ا�ستثنائية ، وفق ذات امل�سدر .و قد متت تلك 
الثابتة  التفتي�س  و  املراقبة  نقاط  خال  العمليات 
الكربى  املحاور  م�ستوى  على  الأمنية  احلواجز  و 
راكبة   ( امليدانية  الدوريات  اأثناء  اأي�سا  و  للولية 
ال�سكنية  الأحــيــاء  عرب  بها  تقوم  التي  وراجــلــة( 
م�سالح  دعــت  باملنا�سبة  .و  ذاتــه  البيان  ي�سيف   ،
بروح  التحلي  �سرورة  اإىل  املواطنن  الولية  اأمــن 
منها  �سيما  الوقائية  بالتدابري  اللتزام  و  امل�سوؤولية 
لل�سرورة  اإل  منها  اخلروج  وعدم   ، املنازل  يف  البقاء 
كاإجراء  املنزيل  احلجر  ــرتام  اح كــذا  و   ، الق�سوى 
جائحة  انت�سار  من  للوقاية  منه  لبــد  احـــرتازي 

كورونا.
ق/و

عن  الرو�سي  املبا�سرة  ال�ستثمارات  �سندوق  اأعلن 
اإدخال دفعة جتريبية من دواء م�ساد لفريو�س كورونا 
�سوق  اإىل  بال�سن  املر�س  عاج  يف  جيدة  نتائج  اأظهر 

رو�سيا يف الأ�سبوع املقبل.
كرييل  املبا�سرة،  ال�ستثمارات  �سندوق  رئي�س  وقال 
الرو�سية،  الأوىل  للقناة  حــديــث  يف  دميرتييف، 
الثنن: "ن�ستثمر مع جمموعة خيمرار يف دواء اأظهر 
الدفعة  اإدخــال  و�سيتم  ال�سن،  يف  جدا  جيدة  نتائج 

التجريبية منه اإىل ال�سوق بعد اأ�سبوع".
العقار  عن  ــدور  ي احلديث  اأن  دميرتييف  واأو�ــســح 
امل�ساد للفريو�سات "فافيبريافري"، الذي مت ت�سميمه 
 ،2014 عام  لبيعه  ر�سميا  ترخي�سا  وتلقى  اليابان  يف 

ويتوقع اإنتاج نحو 600 األف علبة من هذا الدواء.
يف  اإ�سافية  ا�ستثمارات  �سخ  املخطط  من  اأنه  وا�ساف 
اأجهزة  ذلك  يف  مبا  كورونا  فريو�س  مكافحة  جهود 
ــرى.  الأخ الطبية  واملــعــدات  ال�سطناعي  التنف�س 
و�سبق اأن وافق �سندوق ال�ستثمارات املبا�سرة الرو�سي 
"خيمرار"  جمموعة  مع  م�سرتك  م�سنع  اإن�ساء  على 
م�سادة  اأخرى  حمدثة  "فافيبريافري" واأدوية  لإنتاج 

للفريو�سات.
حممد علي

متكنت م�سالح ال�سرطة الق�سائية باأمن 
الثاين  اليوم  خال  ارهيو  وادي  دائــرة 
غليزان  ولية  على  اجلزئي  احلجر  من 
والذي دخل حيز التنفيذ يوم 7 افريل 
التبغ  مادة  من  كمية  حجز  من  اجلــاري 
وكمية  ال�ساحية  منتهية  عطور  و 

اأخرى غري منتهية ال�ساحية لنعدام 
اثر  على  جـــاءت  الق�سية  الــفــوتــرة، 
دوريات لقوات ال�سرطة لتطبيق اإجراء 
لهم  تبن  اأين  اجلزئي،  ال�سحي  احلجر 
وجود حمل لبيع التبغ والعطور مفتوح 
مت  مداهمته  بعد  التبغ،  ببيع  ويقوم 

علبة   616 منها  تبغ  علبة   1362 حجز 
15 قنينة خا�سة  منتهية ال�ساحية  و 
اجناز  مت  ال�ساحية،  منتهية  بالعطور 
عر�س  تهمة  عن  ق�سائي  ــراء  اإج ملف 
منتهية  وعـــطـــور(  )تــبــغ  �سلع  وبــيــع 
ال�ساحية و انعدام الفوترة مع خمالفة 

 30 حجز  مت  كما  اجلزئي  احلجر  قــرار 
كي�سا من ال�سميد وزن كل كي�س 10 كلغ، 
الق�سية جاءت على اثر توقيف مركبة 

بعد اخ�ساعها للتفتي�س .
ابو ع�سام

�سرعت املوؤ�س�سة العمومية ال�ست�سفائية 
ــراء  اإج يف  �سطيف،  يف  الكبرية  بعن 
اختبارات الك�سف ال�سريع عن فريو�س 
على  جتربة  اأول  يف  امل�ستجد  كــورونــا 
م�ستوى الولية.و اأو�سح �سالح ميهوبي، 
ال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  مدير 
لإذاعـــة  ت�سجيل  يف  الــكــبــرية  بــعــن 
م�ست�سفى  ــاأن  ب �سطيف،  مــن  اجلــزائــر 

�ساعة   24 الـ  خال  ا�ستلم  الكبرية  عن 
من  �سريع  ك�سف  جهاز   400 الأخـــرية 
العا�سمة  باجلزائر  با�ستور  معهد  طرف 
جهاز   200 متتاليتن،   دفعتن  عــرب 
املتحدث،  ذات  دفــعــة.واأ�ــســاف  كــل  يف 
هــذه  ــن  م كمية  ــع  ــوزي ت �سيتم  ــه  ــاأن ب
عن  ال�سريع  بالك�سف  اخلا�سة  الأجهزة 
�سحية  موؤ�س�سات  عدة  على  كوفيد19- 

ال�ست�سفائي  املركز  فيها  مبا  بالولية 
اجلامعي حممد عبد النور �سعادنة، مما 
ي�ساهم يف الك�سف املبكر عن الإ�سابات و 
ت�سخي�سها يف مدة ل تتجاوز 20 دقيقة.

الأجهزة  هــذه  ا�ستام  عملية  ومكنت 
ال�سريعة املخ�س�سة للك�سف عن جائحة 
كل  بن  بالتن�سيق  متت  والتي  كورونا 
ال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  من 

ال�سحة  ــة  ــري ــدي م و  ــرية  ــب ــك ال لــعــن 
ك�سف   37 اإجراء  من  بالولية  وال�سكان 
م�ست�سفى  موظفي  و  عمال  على  �سريع 
اإيجابي  ب�سكل  اأثر  ما  وهو  عزيز،  بني 
الطبي  للطاقم  النف�سي  اجلانب  على 
العامل بامل�ست�سفى وولَّـد ارتياحا كبريا 

يف اأو�ساطهم.
ق/و

و�سعت �سفارة اجلزائر باأبو ظبي، حتت 
املقيمة  اجلــزائــريــة  اجلالية  ت�سرف 
ــربع يف  ــت بــــالإمــــارات، الــراغــبــة يف ال
وباء  ملكافحة  الت�سامنية  الهبة  ــار  اإط

بالعملة  ح�سابات  ــاث  ث “كورونا”، 
الوطنية  بالعملة  وح�سابن  ال�سعبة 
يف  ال�سفارة  التربعات.واأفادت  لإيداع 
بيان لها اأن “الراغبن يف التربع بالعملة 

ثاث  عرب  ذلــك،  باإمكانهم  الأجنبية 
بنك  لــدى  مفتوحة  بنكية  ح�سابات 
 ،19 كوفيد   ”BEA“ اخلارجي  اجلزائر 
الأ�سرتليني،  واجلنيه  والدولر  الأورو 

بالعملة  لــلــمــتــربعــن  ــن  ــك مي فــيــمــا 
اإيداعها عرب ح�ساب للخزينة  الوطنية 
العمومية واآخر للربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
اجلاري”.                                                               ق/و

باجللفة  الأمن  م�سالح  اأم�س  اأول  متكنت 
الحتكار  و  امل�ساربة  مكافحة  اإطار  يف  و 
م�سالح  مع  بالتن�سيق  و  الغذائية  للمواد 
التجارة من حجز كمية معتربة من مادة 

اإثر  ال�سميد الثانوي،العملية جاءت على 
اخلرجات امليدانية  التى تقوم بها م�سالح 
و   ، التجارة  م�سالح  مع  بالتن�سيق  الأمن 
خال عملية مراقبة روتينية ل�ساحنات 

اأين مت توقيف �ساحنة   ، النقل العمومي 
غذائية  ـــادة  مب مــعــبــاأة  مــقــطــورة  ذات 
اأ�سا�سية من نوع ال�سميد الثانوي قدرت بـ 
440 قنطار �سعة كل كي�س 25 كلغ   و بعد 

منعدمة  ال�سلعة  ذات  اأن  تبن  املراقبة 
ال�سالفة  ال�سلعة  حجز  مت  اأين  الفاتورة 
مفت�سية  ت�سرف  حتت  وو�سعها  الذكر  

اأماك الدولة .            بوخالفة م�سطفى

ر�سد  للجنة  الر�سمي  الناطق  ك�سف 
ومتابعة تف�سي وباء كورونا يف اجلزائر 
 104 ت�سجيل  عن  اأم�س  ــورار  ف جمال 
ــدة بــفــريو�ــس كــورونــا  ــدي ــابــة ج اإ�ــس
لريتفع العدد اإىل 1572 حالة عرب 45 

ولية.
ــه  ــدوت ـــــورار يف ن ــف جــمــال ف ــس ــ� وك
 12 ت�سجيل  عــن  اليومية  ال�سحفية 
 5 م�ستوى  على  جــديــدة  وفـــاة  حــالــة 
اإىل  الإجمايل  العدد  لريتفع  وليــات، 
33 ولية.وبلغ  205 وفاة موزعة عرب 
لل�سفاء  متاثلت  التي  احلـــالت  ــدد  ع
الذين  امل�سابن  عدد  بلغ  بينما   237
يخ�سعون للعاج بالربوتوكول اجلديد 

كلوروكن  هدروك�سي  بــدواء  اخلا�س 
1248.وح�سب وزارة ال�سحة، فقد  اإىل 
ــت الإ�ــســابــات اجلــديــدة عــرب 25  وزع
والبالغ  اجلديدة  الوفيات  وليــة.اأمــا 
عددها 12، فقد وزعت عرب 5 وليات.
التي  للحالت  الإجــمــايل  العدد  وبلغ 
متاثلت لل�سفاء 237، 64 منها بالبليدة، 

و78 بالعا�سمة.
من جانبها قامت م�سالح الأمن الوطني، 
الإجـــــراءات  ــن  م جمــمــوعــة  بتفعيل 
ال�سحي  احلجر  لتطبيق  التكميلية 
ما  ح�سب  الوطن،  ربــوع  خمتلف  عرب 
لاأمن  العامة  للمديرية  بيان  به  اأفاد 

الوطني.

ــذه  ه اأن  املـــ�ـــســـدر،  ذات  ــــح  ــــس واأو�
مع  تزامنت  التكميلية،  الإجــــراءات 
احلد  اأجل  من  ال�سحي  احلجر  تطبيق 
وذلــك  ــا،  ــورون ك فــريو�ــس  انت�سار  مــن 
التف�سريية  واللوائح  التعليمات  "وفق 

لل�سلطات العمومية املخت�سة".
العملياتية  امل�سالح  اأن  البيان،  واأ�ساف 
لل�سرطة "ت�سهر على تكثيف الدوريات 
قطاع  خمتلف  على  والراكبة  الراجلة 
و�سع  وكذا  الوطني،  الأمن  اخت�سا�س 
حمــاور  على  فجائية  مراقبة  نــقــاط 
اإ�سافة  ــاء،  ــي والأح ال�سوارع  خمتلف 
على  املتواجدة  الأمنية  احلواجز  اإىل 

خمتلف مداخل وخمارج املدينة".

الوطني  لاأمن  العامة  املديرية  وتعول 
خــــال تــطــبــيــق هــــذه الإجـــــــراءات 
"موا�سلة  على  والتدابري،  الوقائية 
بخطورة  وحت�سي�سهم  املخالفن  توعية 

هذا الوباء".
ودعت املديرية العامة لاأمن الوطني، 
و�سفحاتها  الــر�ــســمــي  مــوقــعــهــا  ــرب  ع
املواطنن  كافة  الرقمية،  التوا�سلية 
اإىل "�سرورة اإتباع الإجراءات الوقائية 
للحد  ال�سحي  احلجر  اأوقــات  واحــرتام 
واإىل  كورونا"،  فــريو�ــس  انت�سار  مــن 
ورقم   48-15 الأخ�سر  الرقم  ا�ستعمال 
النجدة 17 من اأجل التبليغ والتوا�سل.
لوؤي ي
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